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İÇİNDEKİLERÖNSÖZ

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından ilki düzenlenen 1. Ulusal 
Şişli Sempozyumu, “Türkiye’de Meslek Yüksekokulu Algısı” temasıyla ger-
çekleşti. Sempozyum kapsamında “Meslek eğitiminde olanaklar fırsatlar ve so-
runlar”, “Meslek yüksekokulları ve istihdam”, “Meslek yüksekokulları ve etik”, 
“Meslek yüksekokulları ve eğitim politikaları” alt başlıklarında 30 sözlü bildiri 
sunuldu ve 5 adet poster bildiri sergilendi. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
yerleşkesinde gerçekleştirilen sempozyumda, meslek yüksekokulu algısını oluş-
turan temel dinamikler sorgulandı, genel eğitim politikaları, yapısal sorunlar ve 
çözüm arayışları tartışmaya açıldı. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen 
akademisyenler ile öğrencilerin buluştuğu sempozyumda, sektör temsilcileri de 
mesleki eğitim ve çalışma yaşamına ilişkin sunumlar yaptı.  

1.Ulusal Şişli Sempozyumu,  meslek yüksekokulu algısının tanımlanma-
sı ve kapsamlı analizinin yapılması bakımından önemli bir akademik platformu 
oluşturdu. Sempozyumda sunulan bildiriler, bu alanda yapılacak çalışmalara 
referans oluşturması ve akademisyenlere, meslek eğitim kuruluşlarına, öğren-
cilere kaynak oluşturması amacıyla bildiri kitabında toplandı. Sempozyum Dü-
zenleme Kurulu’na ulaşan ve kabul edilen bildirilerden oluşan bu kitabın, alana 
katkı sağlayacağını umuyoruz ve katılımcı akademisyenlere teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Önlisans Eğitiminde Öğrenci Gözüyle Sorunlar Fırsatlar; Isparta MYO 
Örneği
Gülay BULGAN; Nilgün DOĞRAMACI

Meslek Yüksekokullarında Engelli Öğrencilerin Görüşlerinin 
Değerlendirilmesi;  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Örneği
Adnan SÖYLEMEZ
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Bilge AYDIN
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Murat BAŞKAN
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ÖNLİSANS EĞİTİMİNDE ÖĞRENCİ GÖZÜYLE SORUNLAR 
FIRSATLAR; ISPARTA MYO ÖRNEĞİ
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Sülayman Demirel Üniversitesi                                

ÖZET

İnsan yaşamının en soylu etkinliği olarak nitelendirilen eğitim, uygar bir yaşam 
için vazgeçilmez bir ön koşuldur. Eğitim sisteminin önemli bir öğesi olan mesleki 
eğitim sisteminde öğrencilere sunulan fırsatlara ve yaşanan sorunlara pek çok 
araştırmada değinilmiştir. Bu araştırmanın amacını (40 yılı aşkın köklü bir geçmişi 
olan) Isparta Meslek Yüksekokulu’nun sahip olduğu 6 bölüm ve bu bölümlere 
bağlı 11 farklı program içerisinden seçilen 150 öğrenci ile neden/sonuç analizi 
(balık kılçığı diyagramı) uygulanarak var olan sorunları irdelemek ve öğrencil-
erin sahip olduğu mesleki eğitim fırsatlarını ortaya çıkarmak oluşturmaktadır. 
Öğrencinin düşüncelerini merkeze alarak öğrencilerle yapılan beyin fırtınası 
yolu ile uygulanan bu tarz bir teknik, özel bir problem ya da koşulun muhtemel 
nedenlerini belirlemek ve keşfetmek için etkili sonuçlara ulaşılabilmesi nedeniyle 
tercih edilmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar gerek Süleyman Demirel Üniversitesi’nin 
en köklü kurumlarından biri olan Isparta Meslek Yüksekokulu vizyonu için etkili 
olabilecek, gerekse ortaya çıkan sorunlara getirilecek çözüm önerileri ile sahip 
olunan fırsatları geliştirici öneriler getirilmesi bakımından önem taşıyabilecektir. 
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Araştırma sonucunda elde edilen en önemli bulgular; mesleki eğitim kurumların-
da mesleki beceri elde edemeyen gençlerin işsiz kalma olasılıklarının yüksek old-
uğu, meslek okullarında kalitenin iyileştirilmesi gerekliliği ve eğitim-istihdam 
ilişkisinin kurulmasına olan ihtiyaç şeklinde tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin meslek yüksekokullarında yakaladıkları en önemli fırsatın, eğitime 
devam ederken para kazanma imkanına sahip olmaları ve kendi kazançları ile 
eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütebilmeleri olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulları, Sorunlar, Fırsatlar, Süleyman Demi-
rel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu. 

ASSOCIATE DEGREE OF THE STUDENTS’ PROBLEMS AND 
OPPORTUNITIES SAMPLE OF ISPARTA VOCATIONAL SCHOOL

ABSTRACT

Education which is considered as the most nobility activities of human life, is an 
essential prerequisite for a civilized life. The problems in the vocational training 
system which is an important element of the educational system and presented 
students with the opportunity to have been mentioned in many studies. The pur-
pose of this research (which is a long history of over 35 years) Isparta Vocational 
School, which has 6 sections and selected from students in 11 different programs 
depending on the section 150 students with cause / effect analysis (fishbone dia-
gram) of the existing problems to examine this and students with reveal that con-
stitute vocational training opportunities.

I. Ulusal Şişli Sempozyumu

Students taking the idea of centers brainstorming with this ways to apply this kind 
of technique is to identify a specific problem or possible causes of the condition 
and of great importance because of attaining effective results to explore. Resulting 
of the study is one of the oldest institutions Suleyman Demirel University, Isparta 
Vocational School will be effective for the vision, as well as emerging to be the 
problem with the solutions when the opportunities may be of importance in which 
bringing the developer suggestions.

The most significant findings obtained from the research results; unable to obtain 
vocational skills of young people in vocational training institutions that have a 
high probability of becoming unemployed, the necessity of improving the quality 
of vocational schools and has been identified as the need for the establishment 
of an education-employment relationship. Students who were participated in the 
study as the most important in the vocational opportunities they catch, they have 
the opportunity to earn money while training and is seen to be able to carry out 
educational activities with their earnings.

Key Words: Vocational Schools, Suleyman Demirel University,  Isparta Vocational 
School

GİRİŞ

Günümüzün en önemli kaynağı insan, en önemli yatırımı ise insana yapılan 
yatırım olarak eğitim yatırımlarıdır. Günümüzde ülkeler, gelişen teknolojiye ayak 
uydurabilmek ve küreselleşmenin bir getirisi olan rekabet ile mücadele edebilmek 
için nitelikli işgücüne sahip olabilmeye önem vermektedirler. Bu nedenle 2000’li 
yıllardan sonra her ülke eğitim beklentilerini belirleme çabası içine girmiştir.

İçinde bulunduğumuz bilgi çağını yakalayabilmenin ön koşulu mesleki ve teknik 
nitelikleri yüksek işgücüne sahip olmaktır. Bu bağlamda mesleki eğitimin iyi 
planlanması gerekmektedir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan bir ekonomiye 
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alanında, bireye diploma kazandıran orta öğretim kurumları ile belge ve sertifika 
programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim öğretim 
kurumları olarak bilinmektedir (Korkmaz ve Tunç, 2010: 264). Örgün mesleki ve 
teknik eğitime yönelik orta öğretim kurumları, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, 
mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerinden oluş-
maktadır (Resmi Gazete, 2014). Meslek Liselerinin bütün alanları temel eğitimini 
tamamlayan bireylere açıktır. Anadolu Meslek Liselerinde 1 yıllık hazırlık sınıfın-
da yabancı dil öğretilmekte, üç yıllık mesleki eğitim bunu yabancı dil eğitimini 
izlemektedir. Mesleki ve Teknik Liseler, mesleki eğitim müfredatlarıyla birlikte, 
genel liselerin fen kollarında uygulanan eğitime benzer bir eğitim vermektedir. 
Dolayısıyla, bu okullara devam eden öğrencilerin yüksek öğrenimde eğitimlerine 
devam etme olasılıkları daha fazladır (TEKEV, 2007). Yüksek öğrenimde ise bi-
reylerin eğitimi Mesleki Teknik Eğitim iki yıllık Meslek Yüksekokulları ve dört 
yıllık mesleki ve teknik eğitim fakülteleri aracılığıyla devam etmektedir. İki yıllık 
meslek yüksekokulları sanayinin ihtiyacı olan ara eleman (Tekniker) ihtiyacını 
sağlamaya yönelik olarak kurulmuş eğitim kurumlarıdır. Dört yıllık eğitim ver-
ilen Mesleki, Endüstriyel Sanatlar, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerinin temel 
amacı ise mesleki ortaöğretim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasının 
sağlanmasıdır (Şahin ve Fındık, 2008: 66).

Günümüz mesleki ve teknik eğitim sistemleri; tam zamanlı mesleki eğitim ve 
çıraklık eğitimi modellerinden oluşmaktadır (Anapa, 2008: 13-14). Eğitimin okul 
içinde 12 yıllık zorunlu temel eğitime dayalı olarak verilmekte olduğu eğitim 
modeli tam zamanlı mesleki ve teknik eğitim modelidir.

Zorunlu temel eğitim alındıktan sonra bazı gençler iş yaşamında çalışmaya devam 
etmeye teşvik edilirken, belirli başarıyı sağlamış gençler ise yükseköğretimde 
eğitim almaya devam etmeye teşvik edilmektedir. Okul donanımının sürekli 
olarak yenilenmesini gerektiren bu model pahalı bir uygulamadır. Diğer bir model 
olan çıraklık eğitimi modelinde ise devlet ve özel işletmelerin mesleki eğitim-
hususunda işbirliği yaptığı bilinmektedir. Türkiye, mesleki ve teknik eğitimde 
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sahip her ülke açısından mesleki eğitim son derece önemlidir. Türkiye, gelişmekte 
olan sanayisinde istihdam etmek için nitelikli işgücü sıkıntısı çekmekte olan bir 
ülkedir. Bu nedenle Türk Mesleki eğitim sisteminin gerek ortaöğretim gerekse 
yüksek öğretim düzeyinde karşı karşıya olduğu sorunların çözülmesi gerekme-
ktedir. Yapılan bu çalışma ile Türkiye’deki mesleki eğitimin yeri ve önemi üze-
rinde durularak, Türkiye’de mesleki eğitimde yaşanan sorunlar ve fırsatlar ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamına Süleyman Demirel Üniversitesi 
Isparta Meslek Yüksekokulu öğrencileri alınmıştır. Araştırmada uygulanan Balık 
Kılçığı Metodu ile Isparta Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mesleki eğitimin 
sorunlarını ve fırsatlarını değerlendirmeleri istenerek, öğrenci gözüyle mesleki 
eğitim değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

1.       MESLEKİ EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ

Eğitim-öğretim süreci bireyin bir eğitim kurumuna kaydının yapılarak başlayan ve 
eğitim öğretim sisteminden ayrılana dek devam eden etkinlikler bütünüdür. Tür-
kiye’de eğitim öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği kurumlar temelde örgün 
ve yaygın eğitim kurumları olarak ikiye ayrılmaktadır. Örgün eğitim kurumlarını 
okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, lise ve yükseköğretim oluşturmak-
tadır. Bu kurumların dışında kalan kurumlar ise yaygın öğretim kurumlarıdır 
(Okçabol, 2005: 149). 

 Mesleki ve teknik eğitimin temel bir tanımı yapılacak olunursa; mesleki ve teknik 
eğitim, bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kişisel yönleriyle dengeli 
biçimde geliştirerek, bireysel ve toplumsal yaşam için zorunlu olan bir mesleğin 
gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve meslek alışkanlıklarını bireye kazandırma süre-
cidir (Şahinkesen, 1992: 691).  Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumları ortaokul 
veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğretim yapan zorunlu eğitim kurumları olarak, 
ortaöğretim sistemi içinde ortak genel kültür dersleri yanında okul kültürüne ve 
öğrencinin tercihine göre uygulanan 61 alan ve 225 dal programı ile öğrencileri 
hayata, mesleğe, iş/hizmet alanlarına ve yükseköğretime hazırlamaktadır (meb.
gov.tr). Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları mesleki ve teknik eğitim 



kayıtlı öğrenci sayısını 1970’lerden itibaren önemli ölçüde artırmış olan ülkeler 
arasındadır (Uçar ve Özerbaş, 2013: 243; MEB Araştırma ve Geliştirme Daire-
si Başkanlığı, 2006: 5). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin, T.C. Anayasası, 
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararname ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile ilgili mevzuat ile  
desteklenen bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir (Aktaşlı vd. 2012: 28).

 Türkiye’de bugün verilen mesleki ve teknik eğitimde Onuncu Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nın (2014-2018) yeri ve önemi büyüktür. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma 
Planı ile eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyum, hayatboyu öğrenme 
perspektifinden haraketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin 
kazandırılması, girişimcilik kültürünün benimsenmesi, mesleki ve teknik eğitimde 
okul-işletme ilişkisinin orta ve uzun vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate alacak 
biçimde güçlendirilmesi yoluyla arttırılması hedeflenmektedir. Ayrıca ortaöğretim 
ve yükseköğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimde, program bütünlüğünün 
temin edilerek, nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde uygulamalı eğitime ağırlık 
verileceği de ifade edilmektedir. “Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Pro-
gramı” ile de bireylerin, çalışma hayatının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojil-
eri, yabancı dil, finansal okur yazarlık problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, 
liderlik kariyer planlama ve iş arama gibi temel beceriler ile sanatsal ve sportif 
becerilere sahip olması amaçlanmaktadır (Onuncu Kalkınma Planı, 2013:32-33).

2000 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan “Türkiye’deki Mesle-
ki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” (MEGEP) anlaşması 
ile eğitim programlarında yer alan modüller Türkiye’de ihtiyaç duyulan nitelikli 
işgücünü sektörün talebine cevap verecek şekilde yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
Bu proje ile meslek okullarındaki programlarda modüler sistem uygulamasına 
geçilmiştir (Uçar ve Özerbaş, 2013: 244). İki yıl boyunca (2004-2006) 30 ilde ve 
145 pilot okulda izlendikten sonra modüler sistem, 2006-2007 öğretim yılından 
itibaren tüm mesleki ve teknik eğitim kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. 
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Modüler sistemin temel amacı, geleneksel anlamda derslerin oluşturduğu belirli 
programların aksine, öğrencilerin kendilerinin geliştirecekleri daha esnek 
programlar çerçevesindeki modüllere kaydolmalarının sağlanmasıdır. Bu tasarım, 
mesleki eğitim kurumlarının türlerinin azaltılmasıyla birlikte farklı mesleklere 
yönelik programların aynı okul çatısı altında uygulanmasının yolunu açmıştır. 
Öğrencinin belli bir mesleğe yönelik uzmanlaşma kararını daha esnek bir çerçev-
eye oturtmakla kalmayıp, söz konusu uzmanlaşmayı ileri sınıflara ertelemesini 
sağlayan sistemde, öğrencinin eğitim süresinin sonunda öğrenim gördüğü mesle-
ki alanda diploma, seçmiş olduğu dalda sertifika ve işyeri açma belgesi alması 
öngörülmektedir. Tüm bunlara ek olarak, modüler sisteme geçilmesiyle, ortaöğre-
timde yatay ve dikey geçişlerin kolaylaşacağı düşünülmektedir (Aktaşlı vd. 2012: 
34).

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2010-2014 Stratejik Planı’nda hede-
fler arasında “ortaöğretim içerisinde mesleki ve teknik eğitimin okullaşma oranını 
plan dönemi sonuna kadar % 50’ye çıkarmak” hedefi yer almaktadır. Ayrıca, yine 
MEB‘in yayımladığı 2010 yılı Bütçe Raporu’nda bu oran % 65 olarak belirtilme-
ktedir (MEB SGB, 2009). 2010 yılında başlatılan Uzmanlşmış Meslek Edinme 
Merkezleri(UMEM) Projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile gençler-
in mesleki eğitim almasına ve donanımlı olarak iş hayatına atılmasına yönelik 
çalışmalar da devam etmektedir (2013 Yılı Bütçe Sunuşu, 2012: 25). 

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim bireyler, işletmeler ve toplumlar açısından 
çok yönlü işleve sahip bir eğitim türüdür. Birey açısından mesleki eğitim; teor-
ik eğitim ile işyeri ortamı arasında bir bağ kurarak bireyi işgücü piyasasının ih-
tiyaçları doğrultusunda yetiştirmektedir. İşletmeler açısından mesleki ve teknik 
eğitim; işletmelerin verimliliğini, performansını, rekabet yeteneğini, araştırma 
ve inovasyon kapasitesini güçlendirmektedir. İş kalitesi ve çalışan motivasyonun 
yüksek olmasında mesleki eğitimin rolü büyüktür.
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•	 Meslek seçiminde rehberlik ve danışmanlık hizmetleri yetersiz kalmaktadır. 

•	 Mesleki eğitim sisteminde kızlar aleyhine eşitsizlik söz konusudur.

•	 Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki zayıf kalmaktadır.

•	 Mesleki ve teknik okullarla işletmeler arasında iletişim ve işbirliği eksikliği söz 
konusudur.

2.2.  Meslek Yüksekokullarının (MYO) Sorunları:

•	 MYO’lara gelen öğrencilerin temel bilgi ve beceri seviyesi ile başarı düzeylerinin 
düşük olduğu bilinmektedir.

•	 MYO’ların yerleşim yeri, alt yapı ve kaynak sorunlarının olduğu görülmektedir.

•	 MYO’larda öğretim elemanları sayısal ve pedagojik açıdan yetersiz kalmaktadır.

•	 Mesleki eğitim ile işgücü piyasası veya sektör arasındaki ilişkinin zayıf kaldığı 
görülmektedir.

•	 Fakülteler tarafından verilen dikey geçiş kontenjanları yetersiz kalmaktadır.

•	 Ortaöğretimde gerçekleştirilen reform niteliğindeki değişiklikler ile ortaya konan 
sistem MYO’lara aktarılmamıştır (TÜSİAD 40, 2011).

Yukarı bahsi geçen sorunlar aşıldığı takdirde Türkiye mesleki eğitim alanında 
güçlü bir ülke olmaya adaydır. Böylelikle ülke kalkınmasına hız katacak nitelikli 
işgücüne sahip olacaktır. Küreselleşen dünyada mesleki eğitim ile gelişmekte olan 
ülkeler ekonomilerini büyütme ve güçlendirme imkanına sahip olacaktır.

3.  MESLEKİ EĞİTİMDE FIRSATLAR

Mesleki eğitimin gençlere sunduğu fırsatlar aşağıda maddeler halinde özetlenme-
ktedir:
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Toplum açısından ise mesleki ve teknik eğitim; ekonomik gelişme, refah, fakirliği 
önleme ve sosyal uyum açısından önem taşımaktadır. Mesleki ve teknik eğitim, 
dünyada işsizlik ile (özellikle 15-24 yaş arası gençlerde) mücadelede en etkili 
yöntemlerden biridir. Örneğin mesleki ve teknik eğitim sistemi güçlü olan Alman-
ya gibi ülkelerde genç işsizliği oranı nispeten daha düşük olduğu görülmektedir 
(OECD, “Learning for Jobs” Raporu, 2010). Bu bağlamda Türkiye’de ise mesle-
ki eğitimin en önemli çıktılarından birisinin mesleki ve teknik lise mezunlarının 
işgücü piyasasındaki göstergeleriyle ilgili çalışmalardan yola çıkılarak, mesleki 
ve teknik lise mezunlarının çalışmak istediklerinde kısa sürede iş bulabildikleri 
bilinmektedir. Çalışan mezunların % 80’i ilk işlerini 12 aydan kısa bir sürede 
bulabilmektedir. 2009 Hanehalkı İşgücü Anketi verilerinden hareketle, 15-39 yaş 
grubunda eğitimini tamamlamış bireyler üzerine yapılan ekonometrik bir analiz, 
mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının genel ortaöğretim mezunlarına kıyas-
la ilk kalıcı işini (üç aydan fazla süren ilk iş) daha hızlı bulduğu görülmektedir 
(İlhan ve Tunalı, 2010). Bu nedenle Türkiye’deki işsizlik oranlarının düşürülme-
sinde mesleki ve teknik eğitimin yeri önemi büyüktür.

2.     MESLEKİ EĞİTİMDE TEMEL SORUNLAR

Bu bölümde Türkiye’deki meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının sorun-
larına maddeler halinde değinilmektedir.

2.1. Meslek Liselerinin Sorunları:

•	 Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun çalışmaları sonucu mesle-
ki ve teknik ortaöğretime talep artmaktadır. Ancak fiziksel altyapı söz konusu 
talebi karşılamakta yetersizdir.

•	 Mesleki ve teknik liselere ilköğretimden gelen öğrencilerin temel eğitiminde cid-
di eksiklikler olduğu görülmektedir. 

•	 İstenilen niteliklere sahip öğretmenler yetiştirilememektedir. Oysa öğretimin ni-
teliğini belirleyen ana faktör “öğretmenin niteliği”nde yatmaktadır.



•	 Bir mesleki eğitimi tamamlamak, gençlere yükselme ve ileri eğitim olanakları 
sağlamaktadır.

•	 Gençler daha eğitim sürecinde kendi paralarını kazanma imkanına sahip ola-
bilmektedir.

•	 Gençler öğrenim sürecinde edindikleri bilgileri gerek uygulama derslerinde ger-
ekse staj yaparak uygulayabilme yeterliliği kazanmaktadır.

•	 Mesleki eğitim alan gençler aldıkları eğitim sonunda bir meslek eğitimini teorik 
ve uygulamalı olarak tamamlamış olurlar (ibw çalışanları, 2009: 10).

•	 2002 yılından itibaren Mesleki ve Teknik Ortaöğretim öğrencilerine MYO’lara 
sınavsız geçiş hakkı verilmesi gençler için önemli bir fırsattır (Şahin ve Fındık, 
2008: 70).

•	 Mesleki ve teknik eğitimde kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör 
tarafından yürütülen projelerle temel ihtiyaçlar üzerinde önemle durulmakta, sis-
temin modüler bir yapıya kavuşturulması için öğretim programları hazırlanmakta 
ve hayat boyu öğrenme için büyük önem taşıyan Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi 
oluşturulmaktadır. Ayrıca, kamu politikalarının tasarlanması ve geliştirilmesinin 
sadece devletten beklenmesi anlayışı değişmekte, diğer paydaşların ilgili süreçle-
re katkı yapma fırsatları artmaktadır. Bu gelişmeler mesleki ve teknik eğitim alan 
gençler için önemli fırsatlar doğuracaktır (Aktaşlı vd., 2012: 39).

•	 Mesleki eğitim alan öğrenciler okul-sektör işbirliği ile yapılan seminer, konferans 
gibi etkinliklerde sektör hakkında detaylı bilgi sahibi olma ve yeni iş imkanı bul-
ma şansına sahiptir.

4.  YÖNTEM

Araştırmada Balık Kılçığı diyagramı kullanılmıştır. Herhangi bir problemi oluş-
turan ya da etkileyen sebep ve faktörleri belirlemek amacıyla kullanılan bu teknik; 

İlk defa 1953 yılında Kaoru Ishikawa tarafından kullanılmıştır. Bu nedenle bir 
diğer adı Ishikawa diyagramı olarak da bilinmektedir. Araştırılan olayın sebe-
plerini ve sonuçlarını ortaya koyan ve uygulaması oldukça basit olan bu yön-
tem, sorunun nedenlerini sistemli bir biçimde irdelemeye yönelik olduğu için se-
bep-sonuç diyagramı olarak da adlandırılmaktadır (Gürbüz ve Çakmak, 2012:73, 
Argüden ve Unanoğlu, 2009: 39).

Bu araştırma yöntemi 1953 yılından sonra Japonya’da büyük ilgi görmüş ve Japon 
Endüstri Standartları (JIS) Kalite Kontrol terminolojisine dâhil edilmiştir. Balık 
kılçığı diyagramı, problemin nedenlerinin saptanmasına yardımcı olan, ilgililerin 
katılımıyla uygulanan bir yöntem olduğu için, çalışmadaki herkesin nedenler hak-
kında daha çok bilgi sahibi olmasının sağlandığı bir tekniktir.

Balık kılçığı diyagramı tekniğinde izlenecek aşamalar şöyle sıralanır:

•	 Araştırılacak sorun, balık kılçığının baş tarafına yazılmaktadır(sağ taraf). 

•	 Problemin oluşmasına yol açan sebepler ya da etkenler teker teker balık kılçığının 
yan kılçıklarını oluşturacak şekilde yer almalıdır.

•	 Temel kılçıklar genelde insan, çevre, malzeme, yöntem, yönetim, ölçülebil-
irlik şeklinde yer almalıdır. Ayrıca bu temel kılçıkları ihtiyaçlara göre arttırıp 
azaltabilmek araştırmacının elindedir. İlk kılçıktan başlayarak sebepler eklenir ve 
diğer kılçığa geçilir. Her kılçık veya sebep birçok alt kılçıklara sahip olabilmekte-
dir(MEGEB,2008:19-20).

Balık Kılçığı yönteminin uygulandığı bu araştırmada Isparta Meslek Yüksekoku-
lu’nun sahip olduğu 6 bölüm ve bu bölümlere bağlı 11 farklı programın öğren-
cilerinden seçilen 150 öğrenci ile Isparta Meslek Yüksekokulu’nun var olan so-
runları irdelenmiş ve öğrencilerin sahip olduğu mesleki eğitim fırsatları ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır. 6 farklı bölümden oluşan Isparta Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerinden her bölümden 25 öğrenci alınarak uygulanan bu yöntem 6 kez 
uygulanmıştır..
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ilişkili tereddüt, endişe yaşamaktalar ve bilgilendirme eksikliğinden şikayet etme-
ktedirler. Şekil 1’de görüldüğü gibi öğrencilerin tek ara sınavı yetersiz buldukları 
ve bağıl not sisteminin uygulanışından da memnun olmadıkları tespit edilmiştir.

Şekil 1’e bakılacak olunursa, öğrencilerin akademik ve idari personel ile sorunlar 
yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu sorunların neler olduğu irdelendiğinde öğrencilerin; 
bazı akademik personelin motivasyonlarını düşürdüğü, sınav notlarını gecikmeli 
olarak açıkladığı, dersi düzensiz takip ettiği, yabancı dil bilgilerinin yetersiz 
olduğu ve derslerde öğrencilerin not almasına fırsat vermediklerini vurguladıkları 
belirlenmiştir. Dolayısıyla bazı akademik personel ile sorunlar yaşayan öğren-
cilerin dersleri verimli geçmemekte ve öğrenciler ile derslerde aktif olarak bilgi 
paylaşımında bulunulmadığı anlaşılmaktadır.

Öğrencilerin idari personel ile yaşadıkları sorunlara bakıldığında; özellikle 
öğrenci işlerindeki memurlar ile etkili iletişim kuramadıkları görülmektedir. 
Genel olarak öğrencilerin akademik ve idari personel ile sorunlarının temelinde 
iletişim engellinin olduğu, gerek akademik gerekse idari personel tarafından 
doğru anlaşılmamaktan şikayetçi oldukları tespit edilmiştir.

Yapılan bu çalışma ile MYO öğrencilerinin yaşadıkları sorunlardan belki de en 
önemlisinin kalifiye personel vasfındaki değişim olduğunu belirttikleri saptan-
mıştır. Öğrencilerin MYO’larda aldıkları teorik derslerin uygulamada farklılık 
gösterdiği bu nedenle de mesleki bilgi ve beceri eksikliklerinin olduğunu 
vurguladıkları görülürken, yabancı dil ve bilgisayar derslerinin kredilerinin ye-
tersiz buluklarını belirttikleri tespit edilmiştir. Bu nedenle sektöre ara eleman 
yetiştiren MYO’ların öğrencilere verilen teorik ders içeriklerini yeniden gözden 
geçirmesi ve yabancı dil, bilgisayar gibi ders kredilerinin arttırılması gerekmek-
tedir.

Şekil 1’e bakılacak olunursa öğrencilerin araç gereç eksikliği nedeniyle sorunlar 
yaşadıkları görülmektedir. Bu noktada özellikle aşçılık bölümü öğrencilerinin 
teorik ders kitaplarında içerik uyuşmazlığı yaşadıkları, mutfak donatım ve teçhi
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Yöntemin 6 kez uygulanmasının sebebi ise öğrencilerin 25’er kişilik gruplar 
halinde karmaşaya yol açmaksızın kolaylıkla beyin fırtınası yapabilmelerine 
olanak sağlamaktır. Adobe Illustrator programında yapılan balık kılçığı metodu 
çizimleri ile elde edilen bulgulara aşağıda yer verilmektedir:

Öğrencilerle gerçekleştirilen beyin fırtınası sonucu balık kılçığının Şekil 1’de 
görüldüğü üzere Isparta Meslek Yüksekokulu’nun 7 ana sorunu olduğu tespit 
edilmiştir. Bu sorunlar; Yönetim sorunu, sistemin getirdiği sorunlar, akademik ve 
idari personel ile yaşanan sorunlar, kalifiye eleman vasfındaki değişim, araç gereç 
eksikliği, finansman ve yatırım yetersizliği ve üniversite imkanlarından yeterince 
yararlanamama olarak belirlenmiştir.

Öğrencilerin yönetim ile yaşadığı sorunlar irdelendiğinde; ikinci 
öğretim öğrencilerinin sınav programları yapılırken sınavlarının erken 
saatleri konulmasından ve yemekhaneden akşam saatlerinde aktif olarak 
yararlanamadıklarından bahsettikleri görülürken, genel olarak her iki öğrenim 
türüne dahil olan öğrencilerin derslerin erken saatte başlamasından ve sınav 
programları yapılırken öğrencilerin görüşlerine başvurulmamasından sıkıntı 
duydukları tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin, yönetim kademesinde bulunan 
personel ile etkili iletişim kuramadıklarından, memur ve temizlik personeli 
sayılarının yetersizliği nedeniyle problem yaşadıklarından bahsettikleri 
görülmektedir. Öğrenciler ders kaydı esnasında ve evrak onay işlemleri için 
kendilerine yeterince yönetimin yardımcı olmadığını belirtmektedir. 

Öğrencilerin sistemin getirdiği sorunları alt basamaklara ayırmaları istendiğinde; 
uygulamalı derslerinin ve mesleki ders kredilerinin yetersizliği nedeniyle yeterince 
mesleki bilgi ve beceriye sahip olamadıklarını belirtmektedirler. Ayrıca staj deft-
eri doldurma zorunluluğu ve staj sürelerinin uzunluğu noktasında da öğrencilerin 
sorunlar yaşadıklarını belirttikleri görülmektedir. Öğrenciler okulun web sitesinin 
güncellenmediğini ve muafiyetlerin sistemde gözükmemesi nedeniyle daha önce 
benzeri bir eğitim sonucunda almış oldukları Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılap 
Tarihi, İngilizce ve mesleki derslerin  vize sınavlarına girip girmeyeceklerine



zat eksikliği nedeniyle derslerinin verimli geçmediğini vurguladıkları anlaşıl-
maktadır. MYO ‘da öğrencilere fotokopi çektirme olanaklarının yetersiz oluşu, 
kantin, sınıf ve amfi yetersizliği nedeniyle fakültelere oranla bu tür imkanlardan 
yeterince yararlanamadıklarını belirttikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin 
sosyalleşmelerinde büyük önem taşıyan spor tesislerinin imkanlarından yararlan-
ma noktasında sıkıntı yaşadıkları da ortaya çıkarılmıştır.

Yapılan araştırmada öğrencilerin yatırım ve finasman yetersizliği nedeniyle so-
runlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerden bu sorunları irdelemeleri is-
tendiğinde; ödenek yetersizliği nedeniyle uygulama derslerinden bazılarının 
zamanında yapılamadığı, bilgisayar laboratuvarlarına yeterli bütçe ayrılmadığı 
için bu derslerin verimli bir şekilde işlenemediğini belirttikleri tespit edilmiştir.

Ayrıca Süleyman Demirel Ünversitesi’nin öğrenci sayısı göz önüne alındığın-
da, ulaşım ile ilgili sıkıntıların olduğu ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin ger-
ek kampüsten Kredi Yurtlar Kurumu’na gerekse kampüsten şehir merkezine ve 
kampüs içerisinde ulaşım sıkınıtısı yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu sıkıntının te-
melinde yatan problemin Isparta’da öğrenci ulaşımı için sadece otobüs seferler-
inin kullanılıyor oluşu ve raylı bir sistem ile öğrenci ulaşımının sağlanması nok-
tasında yatırımların olmadığını belirttikleri görülmektedir. 

Şekil 1’de görüldüğü gibi öğrencilerin yaşadıkları en önemli sorunlardan bir 
tanesinin üniversite imkanlarından yeterince yararlanamama olduğu ortaya 
çıkarılmıştır. Öğrenciler sosyal ve kültürel etkinliklerden haberdar olamadıkları 
için bu tür etkinliklere aktif olarak katılamadıklarını belirtmektedir. Öğrenciler 
spor tesislerinden ve öğrenci kulüplerinden yeterince faydalanamadıklarını belir-
tirken, bunun sebebinin ise bu imkanlardan faydalanabilmeleri için kendilerinden 
istenen ücretlerin yüksek olmasından kaynaklandığını vurgulamaktadır. Ayrıca 
öğrenciler kampüs içinde bankamatik ve yemekhane sayılarının yetersizliği ned-
eniyle sıkıntı yaşadıklarını, kampüs içerisinde kafelerin azlığı nedeniyle dersleri 
biter bitmez para çekmek, yemek yemek ve sosyalleşmek için şehir merkezine 
inmek durumunda kaldıklarını belirtmektedirler. Şe
ki

l 1
.
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Şekil 2’de görüldüğü gibi öğrencilerin yapılan öğrenci odaklı projeleri bir fırsat 
olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Bu projeler ile araştırma yapabilen, sosyo-
kültürel etkileşimde bulunabilen bireyler haline geldiklerini ve yurtdışına seyahat 
etme fırsatı yakaladıklarını belirttikleri görülmektedir. Böylelikle yeni yerler ve 
yeni kişiler görüp tanıyabilme fırsatı yakalayan gençlerin gelişimlerine önemli 
katkılar sağlanmaktadır.

Şe
ki

l 2
.
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MYO öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar özetlenecek olunursa, öğrencilerin idari 
ve akademik personel ile yaşadıkları iletişim problemi, mesleki bilgi ve beceri 
eksikliği ile mezun olma endişeleri, kampüs-şehir merkezi ve doğu-batı kampüsü 
arasındaki ulaşım problemi, yabancı dil, bilgisayar ve uygulamalı ders kredilerinin 
yetersizliği, yemekhane, kafaterya, kantin yetersizliği nedeniyle madur olduklarını 
belirttikleri tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin ders kaydı esnasında yaşadıkları 
sıkıntılar onları endişelendirmekte, bağıl not sisteminin uygulanmasından mem-
nun olmadıkları gözlenmektedir. Genel olarak tespit edilen bu sorunların yeterli 
finansman sağlanması ve MYO’lardaki eğitim öğretim programlarının yeniden 
planlanması ile aşılabileceği bir gerçektir.

Yapılan bu çalışma ile MYO öğrencilerinin sahip oldukları fırsatları dile getirm-
eleri istenmiş ve öğrenciler toplamda 10 ana başlıkla fırsatları belirlemiştir. Bu 
fırsatlar; seminerlere katılım, Erasmus, Farabi ve Mevlana programları, öğrenci 
odaklı projeler, uygulama otelinin sunduğu imkanlar, staj, okul sektör işbirliği 
ile yapılan eğitim çalışmaları, para kazanma, boş zamanı değerlendirme, sosyal 
etkinlikler ve bilgi edinmedir.

Şekil 2’ye bakıldığında öğrencilerin seminerlere katılma imkanın oluşunun 
bir fırsat olarak görüldüğü ve kültürel etkinlik derslerinin kapsamı dahilinde 
düzenlenen seminerlerin okul sektör işbirliği ile yapılıyor olmasının öğrenciler için  
önemli bulunduğu tespit edilmiştir. Seminerlere katılan öğrenciler hem sorumlu 
olduğu kültürel etkinlik dersinden geçebilmek için yeterli krediyi sağlamakta hem 
de sektörel bilgi edinme ve yeni iş bulma imkanını yakalamaktadır.

Öğrencilerin üniversite bünyesinde Erasmus, Farabi ve Mevlana programları 
dahilinde düzenlenen eğitim alma imkanı ile yabancı dil seviyelerini arttırıcı bir 
etkinin olduğunu, kültürel etkileşim imkanını yakaladıklarını belirttikleri saptan-
mıştır. Öğrencilerin Erasmus, Farabi ve Mevlana programları hakkında yeterli 
bilgilendirmenin verilişi ile bu programlardan yararlanma fırsatını değerlendird-
ikleri gözlemlenmiştir



Yapılan bu çalışma ile Süleyman Demirel Üniversitesi’nin sahip olduğu Araştırma 
ve Uygulama Oteli’nin varlığının öğrenciler tarafından bir fırsat olarak görülmek-
te olduğu anlaşılmaktadır. Öğrenciler üniversitenin bir uygulama otelinin olması 
nedeniyle teorik bilgilerini uygulama fırsatı yakaladıklarını, uygulama otelinin 
mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı bir etki yarattığını belirtmiştir. Ayrıca bu 
çalışma ile öğrencilerin uygulama otelinde çalışarak uygulama derslerinden yük-
sek not alma fırsatını yakalayarak genel not ortalamalarını yükselttikleri tespit 
edilmiştir. 

Öğrencilerin staj yapmalarının kendileri için bir fırsat olduğunu belirttikleri 
yapılan bu çalışma ile tespit edilmiştir. Öğrenciler staj yaparak gelecekte başvura-
cakları işler için referans sağladıklarını, mesleki bilgi ve becerilerini arttırdıklarını 
belirtmektedir. Ayrıca staj yapan öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri bilgileri 
uygulamaya geçirme fırsatı yakaladıkları ortaya çıkarılmıştır.

Şekil 2’den de anlaşılacağı gibi öğrencilerin okul sektör işbirliği ile yapılan eğitim 
çalışmalarına katılmaları öğrenciler tarafından bir fırsat olarak kabul edilmekte-
dir. Bu çalışmalar ile öğrenciler, iş bulma fırsatı yakalayabilmekte, bir sertifika 
programına dahil olabilmekte ve sektördeki yeni yönelimleri öğrenerek, farklı bir 
bilgi birikimine sahip olabildiklerini vurgulamaktadır.

Öğrencilerin MYO eğitimleri sırasında belki de en önemli fırsat olarak gördükleri 
unsur paza kazanma imkanına sahip olmalarıdır. Öğrenciler paza kazanarak aile 
bütçesine katkı sağladıklarını, bu durumun ise özgüvenlerinde arttırırcı bir etki 
yarattığını belirtmektedir.

Öğrenciler için bir diğer temel fırsat ise boş zamanlarını değerlendirmektir. Öğren-
cilerin, Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) boş zamanlarının varlığı nedeniyle rahatlık-
la hazırlanabildikleri, kitap okumak ve sosyo kültürel alanda düzenlenen gezilere 
katılmak için fırsatlarının olması nedeniyle memnun oldukları tespit edilmiştir. 
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Ayrıca çalışarak ya da sportif faaliyetlere katılarak boş zamanlarını değerlendire-
bilen öğrencilerin bu nedenle MYO’larda eğitim görmekten mutlu oldukları an-
laşılmaktadır.

Yapılan bu çalışma öğrencilerin bilgi edinmeyi bir fırsat olarak gördükleri tespit 
edilmiştir. Süleyman Demierel Üniversitesi’nin sahip olduğu kütüphanenin ye-
terince iyi bir bilgi merkezi konumda olmasının bilgi edinmede öğrenciler için 
önemli bir fırsat olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Öğrencilerin danışman hoca-
larından ve sınıf temsilcisi olan arkadaşlarından bilgi edinme noktasında yeterli 
düzeyde faydalanabildikleri saptanmıştır. Ayrıca yönetmelik ve yönerge değişik-
liklerinden haberdar olabilen öğrencilerin, bilgi edinmek için interneti de aktif 
olarak kullandıkları görülmektedir.

Son olarak öğrencilerin üniversite bünyesinde sosyal etkinliklerin düzenlenişini 
bir fırsat olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Öğrenciler, üniverisitede yeterli sayı-
da ve ders saatleri dikkate alınarak düzenlenen sosyal etkinliklere katılabilmeler-
inin kendileri için bir fırsat olduğunu belirtmektedir.

Öğrencilerin sosyal etkinliklere katılmada gerek idari gerekse akademik anlamda 
hiçbir engelin olmayışından memnun oldukları anlaşılmaktadır.

Genel olarak öğrencilerin fırsat olarak gördükleri unsurlar özetlenecek olunur-
sa, öğrenciler üniversitenin sahip olduğu öğrenci değişim programlarını, öğren-
ci odaklı projeleri kişisel gelişimlerini arttırıcı bir etki yaratması açısından bir 
fırsat olarak görmektedir. Ayrıca MYO’larda eğitim aldıkları esnada çalışma 
ve para kazanma fırsatını yakalayan öğrenciler, özgüvenlerinin artarak kendi 
paraları ile eğitim öğretim hayatlarını sürdürebilmelerinden dolayı memnundur. 
Boş zamanlarında DGS’ye hazırlanma olanaklarının oluşu onların gelecekleri 
açısından ayrıca önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Okul sektör işbirliği ile 
düzenlenen eğitim programlarından aldıkları sertifika ve yeni iş bulma imkanı 
öğrencilerin MYO’larda yakaladıkları bir diğer önemli fırsattır. 
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Ayrıca MYO öğrencileri staj defteri doldurma zorunluluğunun kalkmasını, yaz 
okulunda açılan derslerin sayılarının arttırılmasını, tek ara sınav uygulamasının 
kaldırılarak en az iki ara sınav yapılmasını, sınav programları yapılırken öğrencil-
erinde görüşlerinin de alınmasını istemektedir. 

Araştırma sonucunda MYO öğrencilerine bir ön lisans mesleki eğitiminin sunduğu 
fırsatların neler olduğu sorulmuş ve alınan cevaplar doğrultusunda öğrencilerin, 
okul ve sektör işbirliği ile gerçekleştirilen seminerlere katılma olanaklarının 
sağlanmasının kendileri için son derece yararlı olduğunu belirttikleri tespit 
edilmiştir. Ayrıca Farabi ve Mevlana programlarından yararlanma ve bunun 
yanında öğrenci odaklı projelerde yer alma fırsatlarının olduğu, staj imkanının 
gelecekte iş bulmada sağladığı kolaylığı ve mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı 
etki yarattığını belirttikleri tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen en 
önemli bulgulardan birisinin öğrencilerin mesleki eğitim aldıkları sırada çalışıp 
paza kazanma imkanını yakalayarak aile bütçesine katkı sağladıkları ve bu nedenle 
özgüvenlerinin artması olduğu söylenebilir. Tüm bu fırsatların yanı sıra mesleki 
eğitim alan öğrenciler, diğer eğitim programlarında eğitimlerini tamamlayan 
öğrencilere nazaran daha kolaylıkla bir iş bulma imkanına sahip olmalarının onlar 
için önemli olduğunun bilincindedir.

6. ÖNERILER

Yapılan çalışma kapsamında ifade edilen sorunların çözümü, Türkiye’nin ihtiyaç 
duyduğu nitelikli işgücünün yetişmesine katkı sağlayacağı gerçeği ile bu doğrul-
tuda yapılması gerekenlerle ilgili olarak önerilerimiz; 

•	 Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için mesleki eğitimin ülke kalkınmasında 
yarattığı olumlu etki göz önünde bulundurularak mesleki eğitim alanında geliştir-
ilecek daha etkin politikalara ihtiyaç bulunmaktadır.

•	 Mesleki eğitim verilen kurumlara yeterli finansal destek sağlanmalıdır.

•	 Yeni mesleki eğitim kurumları için yatırımlar yapılmalıdır.
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MYO’larda öğrencilerin yakaladıkları fırsatları arttırmak geleceğin nitelikli 
işgücüne yapılacak en önemli yatırımlardan birisidir. Bu nedenle gerek politika 
yapıcıların gerekse özel sektörün ülke ekonomisinin gelişimini arttırıcı bir etki 
yaratabilmek adına MYO’lara daha fazla önem vermesi gerekmektedir. Böylece 
gelecekte öğrenciler MYO’ları sırf bir lisans eğitimi kazanamadıkları için eğitim 
öğretim hayatlarına devam ettirmek gerekliliği ile tercih etmeyecek, isteyerek ve 
MYO eğitiminin kendilerine sunacağı fırsatların bilinciyle tercih edecektir. 

5.  SONUÇ 

Mesleki eğitim gerek ortaöğretim gerekse de yüksek öğretim düzeyinde büyük 
sorunlarla karşı karşıya olmasına rağmen bu eğitimi alan öğrencilerin yakaldıkları 
fırsatlar da göz ardı edilmemelidir. Yapılan bu araştırma ile Isparta Meslek Yük-
sekokulu’nda mesleki eğitimin mevcut durumu tespit edilmiş, yaşanan sorunlar 
belirlenmeye ve öğrencilerin mesleki eğitim alırken yakaladıkları fırsatlar ortaya 
çıkarılmaya çalışılmıştır.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğrencilerin yönetimden kay-
naklanan, sistemden kaynaklanan, araç-gereç eksikliği nedeniyle yaşadığı so-
runların yanı sıra üniversite imkanlarından yeterince yararlanamama ve Meslek 
Yüksekokullarına ayrılan finansal kaynakların yetersizliği nedeniyle de sorunlar 
yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar genel hatları ile özetle-
necek olunursa, öğrencilerin akademik ve idari personel ile etkili iletişim kuram-
aması, ders kaydı işlemlerinde yaşadıkları zorluklar, internet bağlantısının etkin 
olmayışı, ikinci öğretim öğrencilerinin yemekhane hizmetlerinden aktif olarak 
yararlanamayışı, öğrenci kulüplerine ve spor salonlarına üyelik için ücret istenişi, 
uygulama ders saatlerinin azlığı, özellikle aşçılık gibi mutfak uygulaması olan 
öğrencilerin finansal yetersizlikler nedeniyle derslerinin verimli yapılamaması 
gibi başlıca sorunlarını dile getirdikleri görülmektedir.



•	 Gelişen teknolojik ihtiyaçları karşılayabilecek daha esnek bir mesleki eğitim 
yapısı oluşturulmalıdır.

•	 Üniversite yerleşkelerinde öğrenim gören Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 
Fakülte öğrencilerine kıyasla ikinci planda tutularak istek ve ihtiyaçlarının gider-
ilmesinin geciktirilmemesi gerekmektedir.

•	 Mesleki eğitim alanında yürütülen öğrenci odaklı projeler arttırılmalıdır.

•	 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını çağdaş ülkeler düzeyine getire-
bilmek ve öğrencilerle daha etkin iletişim kurabilmek için öğretim elemanı sayısı 
arttırılmalıdır.

•	 Mesleki eğitimde uygulamalı ders kredileri yükseltilerek, öğrencilerin mesleki 
becerilerinin arttırılması gerekmektedir.

•	 Meslek Yüksekokullarında mesleki eğitimin nitelik ve kalitesi arttırılmalıdır.

•	 Meslek Yüksekokullarında başarı odaklı ve rekabetçi bir eğitim anlayışından öte, 
birey odaklı ve gelişimsel bir anlayış benimsenmelidir.

•	 Mesleki yönlendirme ilköğretimden başlamalı, mesleki eğitim ve üniversiteye 
geçiş yeniden yapılandırılmalıdır.

•	 Mesleki eğitimde, sektörel bazda beklentilere de önem verilmeli ve yeni gelişen 
sektörlerde gereksinim duyulan ara eleman yetiştirilmelidir.
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ÖZET

Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimleri es-
nasındagereksinimlerini karşılamak ve karşılaşabilecekleri handikapları ve bun-
lara karşı alınması gereken tedbirleri belirlemek ve bertaraf etmek için çözüm 
teklifleri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak üzere üniversiteler bünyesinde 
bu öğrencilere yönelik engelli birimleri hayata geçirilmiştir. Engelli olan üniver-
site öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engelle-
meyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem engelli öğrencinin 
devam ettiği eğitim ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de engellilere yö-
nelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uy-
gun eğitim, araştırma ve barınma ortamlarının hazırlanması konularında karar-
lar almak gibi amaçları olan engelli birimlerinin engelli üniversite öğrencilerinin 
yükseköğrenime adaptasyonu noktasında da farklı aktivitelerin uygulamaya ge-
çirilmesi gerekmektedir. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yükseko-
kulu bünyesinde 24 engelli öğrenci öğrenim hayatlarına devam etmektedir. Söz 
konusu öğrencilerle yüz yüze görüşmeler yapılarak bu öğrencilerin hangi tür 
aktivitelerden yararlanmak istedikleri üzerine sorular sorulmuş ve öğrencilerin 
verdikleri cevaplar üzerinden sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Engelli Öğrenci, Eğitime Uyum, Meslek Yüksekokulu, 
Yükseköğretim

Resmi Gazete, Sayı: 29118, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurum-
ları Yönetmeliği, http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/19093825_
ynetmelikdeiiklii.pdf (ET:08.05.2015).

ŞAHİN; İsmail ve FINDIK; Tufan, “Türkiye’de Mesleki Ve Teknik Eği-
tim: Mevcut Durum, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, TSA / 2012, Sayı 3, s.65-86.

ŞAHİNKESEN;  Ali, “Eğitimde İkili Sistem (Okul-İşyeri İşbirliğine 
Dayalı Sistem)” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 25, 
1992, s.691.

TEKEV, “Türkiye’de Mesleki Eğitim Sisteminin Temel Sorunları ve 
Çözüm Önerileri Raporu”, Teknik Eğitim Vakfı, 2007, Ankara.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, MEGEB, Büro Yönetimi Ve Sekreterlik 
Problem Çözme, 2008, Ankara http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kur-
sprogramlari/buroyonetim/moduller/problemcozme.pdf (ET:27.04.2015).

TÜSİAD 40, 2011, “Türkiye’de Mesleki Ve Teknik Eğitim Hakkında 
Tüsiad Görüş Dokümani”, TS/SKD/EÇG/11-06 10 Ekim 2011 Revizyon-2. http://
www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/MTEgorus.pdf (ET: 30.04.2015).

UÇAR; Canan ve ÖZERBAŞ;  Mehmet Akif,   “Mesleki ve Teknik Eğiti-
min Dünyadaki ve Türkiye’deki Konumu”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Der-
gisi Journal of Research in Education and Teaching Cilt 2, Sayı 2, Mayıs 2013,  s. 
242-253.

2013 Yılı Bütçe Sunuşu TBMM Genel Kurulu, 16 Aralık 2012. http://
sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_12/25034222_2013_butce_sunusu.pdf 
(ET: 27.04.2015).

https://www.wko.at/Content.Node/Biwi/chance_bildung_eltern_tue.pdf
https://www.wko.at/Content.Node/Biwi/chance_bildung_eltern_tue.pdf
http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/InsanTunali01.pdf
http://www.tusiad.org/__rsc/shared/file/InsanTunali01.pdf
http://sgb.meb.gov.tr/but_kesin_hesap/index.htm
http://sgb.meb.gov.tr/but_kesin_hesap/index.htm
http://www.meb.gov.tr
http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/19093825_ynetmelikdeiiklii.pdf
http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/19093825_ynetmelikdeiiklii.pdf
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/buroyonetim/moduller/problemcozme.pdf
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/buroyonetim/moduller/problemcozme.pdf
http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/MTEgorus.pdf
http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/MTEgorus.pdf
http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_12/25034222_2013_butce_sunusu.pdf
http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_12/25034222_2013_butce_sunusu.pdf


I. Ulusal Şişli Sempozyumu

2827

ASSESSMENT OF DISABLED STUDENTS’ VIEWS AT VOCATIONAL 
HIGHER EDUCATION SCHOOLS

 
ABSTRACT 

Disabled units for disabled students have been established at the universities to 
make required arrangements regarding to meet needs of disabled students who 
were enrolled to higher education programs during their education period and to 
determine any foreseen handicaps and precautions that should be taken against to 
those matters and to present resolutions offers to remove them.

Disabled units that have objectives like both providing arrangements for disabled 
student’s attending education environment and supplying materials and equip-
ments for disabled students, preparing special course material and also preparing 
education, research and accommodation ambient coherent to disabled students; 
taking resolutions to arrange teaching programs as not preventing academic, phys-
ical, psychological and social lives of disabled university students have to activate 
various activities to make adaptation of disabled students for higher education.

24 disabled students are continuing their university education at Seljuk University 
Social Sciences Vocational Higher Education School. Face to face meetings have 
been realized with mentioned students and they have been asked what kind of 
activities they want to get benefit and so results have been obtained upon answers 
of the students.

Key Words: Disabled Student, Coherence to Education, Vocational Higher 
Education School, Higher Education

GİRİŞ

Meslek yüksekokulları ülkenin ara eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla hiz-
met veren önemli yükseköğrenim kuruluşlarıdır. Bu okullarda okuyan öğrenciler 
mezun oldukları okullarda alıkları eğitim sonrasında sektörün/işletmelerin ihti-
yaçlarına göre istihdam edilmektedirler.  Yükseköğretim Kurulu’nun aldığı karar-
la önlisans eğitimi veren kurumlara sınavsız geçiş imkânı verildiğinden bu okullar 
artık yükseköğrenim kariyeri açısından değil de lise sonrası mesleki eğitimin de-
vam ettirilmesi konusuna odaklanmıştır. Gelen öğrenci profili de bu şekilde devam 
etmektedir. Farklı engellere sahip öğrenciler de bu imkândan yararlanarak meslek 
yüksekokullarında eğitim görmektedirler. Bu öğrencilerin okul yaşamına uyum 
sağlamaları ve engeli bulunmayan öğrencilerden kendilerini farklı hissetmeyerek 
eğitim kariyerlerine devam etmeleri ileriki yaşamları içinde büyük bir önem ar-
zetmektedir. Bu açıdan Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde 24 adet engelli öğrenci bulunmaktadır. Bu engelli öğrencilerin hepsi 
ile yapılan mülakat sonrasında sorular sorulmuş ve ne tür aktiviteler sağlanırsa 
bu öğrencilerin yükseköğrenime uyum sağlayabilecekleri hususu irdelenmiştir. 
Bu araştırma sonucunda engelli öğrencilerin gündelik yaşam içerisinde sorun ve 
beklentileri tespit edilerek, bu alandaki yükseköğrenim açısından oluşturulacak 
siyasaların etkin bir biçimde belirlenebilmesi hedeflenmektedir.

1. MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Eğitimin amacı; bireyleri çevreleri ile uyumlu kılarak verimli hale getirmektedir. 
Küreselleşme sürecinde bireyden beklenen özellikler; sorumluluk alabilme, yara-
tıcı düşünme, değişime uyum gösterme, problem çözebilme, kolay iletişim kur-
ma, grupla çalışması yapma, işbirliğine yatkın olma, karmaşık teknolojik sistem-
leri anlayabilmektir. Öğrenci, öğretmen ve velilerle birlikte gönüllü kuruluşların 
katkılarının sağlanması gerekir.1

1. Hanifi Binici;, Necdet Arı; Mesleki ve Teknik Eğitimde Arayışlar, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 
24, Sayı: 3 (2004), s. 384.   
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Üniversiteler, piyasaların beklentilerini dinamik biçimde organize ederek, yarattığı 
kalifiye ve nitelikli nüfus ile küresel rekabet gücüne de katkı sağlamaktadır. 
Sonuç olarak kalifiye, nitelikli nüfusun az gelişmiş ve gelişmiş ülke ayrımlarında 
belirleyici etkenlerin en önemlisi olduğu gerçeği açıkça ortaya konmaktadır.2

Bu açıdan doğru siyasalarla desteklenmiş bir meslek eğitimi ülkelerin kalkınma-
ları için gerekli sonuçları doğuracaktır. 

2. ENGELLİ ÖĞRENCİLER VE YÜKSEKÖĞRENİM

Orta öğretim sürecini tamamlayarak ve belirli aşamalardan geçerek üniversite ha-
yatına başlayan öğrenciler zaman zaman uyum problemleri yaşayabilirler. Yükse-
köğrenimde okuyan öğrenciler, ilk aşamadan başlayarak, gerek akademik gerekse 
kişisel yaşantılarını normal olarak sürdürebiliyorlarsa uyum sorunu yaşamıyorlar 
demektir. Eğer birtakım farklılıklar varsa, bir uyum sorunundan bahsetmek müm-
kündür. Uyum sorunları genellikle yükseköğrenime yeni başlayan öğrencilerde 
görülmektedir.3Engelli öğrencilerin uyum sorunu ise normal bireylere göre fark-
lılıklar göstermektedir. Bu açıdan onların uyum sorunlarını aşmaları için neler 
yapılabileceği önem kazanmaktadır.

Engelliler İdaresi Başkanlığı’nca yapılan araştırmaya göre, Türkiye nüfusunun 
yüzde 12,29’unu engelliler oluşturmaktadır.4Ülkemizde TÜİK verilerine göre 
engelli istatistiklerine baktığımızda Ulusal Özürlüler Veri Tabanına kayıtlı olan 
özürlülerin, % 58,6’sı erkek, % 41,4’ü kadındır. Yerleşim yerine göre, % 62,4’ü 
kentte, % 37,6’sı kırda yaşamaktadır. %20-%39 arası özür oranına sahip olanlar 
% 15,2’dir. %40-%69 arası ile % 70 ve üstü özür oranına sahip olanlar % 42,4’tür. 
Kayıtlı özürlülerin % 4,9’u 0-6 yaş grubu, % 16,2’si 7-14 yaş grubu, % 17,2’si 
15-24 yaş grubu, % 27,7’si 25-44 yaş grubu, % 18,9’u 45-64 yaş grubu, % 15,2’si 

2. Emel Yıldız;, Duygu Talih; Üniversitelerin Kalkınmadaki Rolü: Babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği,  
Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (6:2) 2011, s.275.
3. BaşakDoğan;, MüminEser; Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Yöntemleri: Nazilli MYO 
Örneği, Electronic Journal of VocationalColleges-Aralık 2013 UMYOS Özel Sayı, “http://www.ejovoc.org/
makaleler/aralik_2013_umyos/pdf/05.pdf”(Erişim Tarihi:18.05.2015) 39 
4.   Hürriyet Gazetesi, “Nüfusun Yüzde 12,29’u Engelli”,  http://www.hurriyet.com.tr/ yasasinhayat/10497792.
asp, Erişim Tarihi: 20 Mayıs 2015.

65 ve üzeri yaş grubundadır.5

Tablo: 1 2010 yılı özrün türüne göre özürlü nüfus oranı (TÜİK)

3. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK 
YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENİM GÖREN ENGELLİ ÖĞRENCİLER 
ÖRNEĞİ

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Büro Yö-
netimi ve Sekreterlik, Bankacılık ve Sigortacılık, İşletme Yönetimi, Dış Ticaret,-
Çağrı Merkezi Hizmetleri, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Lojistik, Pazarlama prog-
ramları vardır. Yüksekokulda 9 öğretim üyesi ve 53 öğretim elemanı ile eğitim 
öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Okulumuzun 2014–2015 öğretim yılında 
6800 öğrencisi bulunmaktadır.

5. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması, 2010.
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Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda öğrencilerin oku-
la uyum sağlama konusunda ne düşündüğü ayrıca uyum sağlayamamışsa ne gibi 
aktiviteler vasıtasıyla sağlayabileceği incelenmesi olacaktır.

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

•Engelli öğrenciler yüksekokula uyum sağlamakta zorluk çekmekte midir?

•Eğer zorluk çekiyorlarsa bu konuda hangi farklı uyum etkinlikleri düzenlenerek 
bu sorun aşılabilir?

Bu konu ile ilgili olarak yüksekokul bünyesinde 24 öğrenci  içerisinden farklı 
engeli bulunan öğrencilerden rastgele seçilerek mülakatlar gerçekleştirilerek 
onların görüşleri alınmış ve buna istinaden bir değerlendirme yapılmıştır.

Engelli öğrencilerin oranlarına baktığımızda toplam 24 adet engelli öğrencinin 
içerisinde 5 adet görme engelli, 3 adet işitme engelli öğrenci, 5 adet bedensel 
engelli öğrenci olduğu bunun dışında 5 adet ruhsal ve zihinsel engelli öğrenci-
nin öğrenim gördüğü tespit edilmiştir. Genel üniversite oranlarına baktığımızda 
% 20 engelli yalnızca meslek yüksekokulumuz bünyesinde öğrenimlerine devam 
etmektedirler.

Görme engelli olan Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü Büro Yönetimi ve Yö-
netici Asistanlığı programı ikinci öğretim öğrencisine okula uyum sağlama ko-
nusunda görüşleri sorulduğunda öncelikli olarak okulun fiziksel ortamının görme 
engelli öğrenciler için çok uygun olmadığı görüşünü belirtmiştir. Merdivenler, 
koridorlar, sınıf düzeni ile ana giriş kapısının engelli öğrenciler düşünülmeden 
tasarlandığı ve bu konuda görme engeli olan bir öğrencinin zorluk çekeceğini 
söylemiştir. Üniversitenin engelsiz biriminden bir danışman tarafından sürekli 
telefonla aranarak herhangi bir sorununu olup olmadığının sorulduğu ayrıca 
yüksekokulu engelli danışmanı idarecisinin sürekli yardımcı olmaya çalıştığı ve 
fiziksel engellerin aşılması noktasında bazı yardımları olduğundan bahsetmiştir. 

Pazarlama ve Reklamcılık bölümü, Pazarlama programı 2. Sınıf normal öğretim 
öğrencisi olan aynı zamanda işitsel engeli bulunan kız öğrenci ile yapılan müla-
katta6 ise özellikle işitme engelli olması nedeniyle öğretim elemanlarının derste 
anlattıklarını anlayamadığı ancak görsel sunum vasıtasıyla gösterdiklerinden not 
alabildiğini belirtmiştir. Konuşamaması ve sınıfındaki diğer öğrencilerin de işaret 
dilini bilmemeleri nedeniyle sınıfla diyaloga geçmesinin mümkün olmadığını da 
eklemiştir. Bu nedenle kendini 2 yıl süresince yalnız hissettiği yalnızca üniversi-
tenin “engelsiz yaşam birimi”nin yapığı etkinlik ve toplantılarda bir nebze sosyal-
leşebildiğini söylemiştir.

Muhasebe ve Vergi bölümü, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları birinci sınıf nor-
mal öğretim öğrencisi olan ve görme ve zihinsel engelleri bulunan erkek öğrenci 
ile gerçekleştirilen mülakatta ise, öncelikle olarak en büyük zorluğu ikinci öğ-
retim olması nedeniyle akşam eğitim görmesinden yaşadığını belirtmiştir. Oku-
la başladıktan sonraki ilk hafta sonrasında okul yönetimine dilekçe verdiği ve 
bu dilekçe de ikinci öğretim yerine normal öğretim derslerine girmek istediğini 
belirtmiştir. Yönetim, öğrencinin engel durumunu da gözeterek bu konuda öğ-
rencinin isteğini karşılamıştır. Bunun yanı sıra okulun fiziksel şartlarının uygun 
olmaması bu öğrencinin de şikâyet nedenleri arasındadır. Merdiveni kullanırken 
zorluk yaşadığından okulun asansörünü kullanmasının bu olumsuzluğu aşması 
için önemli bir yarar sağladığını söylemiştir. Üniversitenin “engelsiz yaşam bi-
rimi”nin sürekli kendi gibi durumda olan engelli öğrencilerle ilgilendiği ayrıca 
yüksekokul yönetiminin de sınavlarda ayrı gözetmen eşliğinde sınavlara girmesine 
izin verdiğini belirtmiştir. Böyle bir olumlu politikanın kendi eğitim hayatına ve 
okulda sosyalleşmesine katkı yaptığını açıklamıştır.

Yine aynı bölüm ikinci öğretim öğrencisi de benzer paylaşımlarda bulunmuş bu-
nun yanı sıra sınav sürelerinin kendileri için farklı bir şekilde ayarlanması gerek-
tiğini söylemiştir. Bu öğrenci görme engelli olması görme engelliler okulundan 
mezun olması nedeniyle diğer öğrencilerle sosyalleşme konularında herhangi bir 
fikirde bulunmamıştır.

6.  Mülakat esnasında işaret dilini bilen bir kişiden yardım alınmıştır.
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DEĞERLENDİRME

Tüm bu engelli öğrencilerin görüşleri değerlendirildiğinde öğrencilerin genel 
olarak yükseköğrenimim şartlarından memnun oldukları bunun yanısıra okulun 
fiziksel ortamlarının daha da iyileştirilmesinin iyi olabileceği düşüncesini dile ge-
tirmişlerdir.

Bu konuda engelli öğrencilerin gerek fiziksel ortama herkese sosyal ortama uyum 
sağlayabilmesi için bazı öneriler sunulmuştur:

•	 Engelli öğrencilerin eğitime uyum sağlayabilmelerinin ilk şartı eğitim kurumla-
rının fiziksel altyapılarının engelli öğrencilere uygun halae getirilmesi sağlanma-
lıdır.

•	 Engelli öğrencilerin engel türlerine göre ders materyallerinin hazırlanması nokta-
sında öğretim elemanlarına destek sağlanmalıdır.

•	 Öğretim elemanlarının sağlayacakları destek sayesinde gerekli ve yeterli 
materyalin engelli öğrencilere ulaştırılması okul yönetimlerince sağlanmalıdır. 

•	 Engelli öğrencilerin okula devam durumları sorumlu bir idareci veya öğretim ele-
manı tarafından sürekli denetlenmeli engelli öğrencilerin okulun sosyal hayatın-
dan uzaklaşmaları önlenmelidir.

•	 Okul içerisinde engelli öğrencilere yönelik yalnızca engelli birimlerinin destek-
leri ile yetinilmemeli arkadaş desteği için gönüllü öğrencilerden oluşan bir ekip 
oluşturulmalıdır.

Tüm bu önerilerin sonucunda daha sosyal, daha uyumlu ve daha başarılı engelli 
öğrenciler olacak onların da mesleki yaşama geçişleri kolaylaşacaktır.
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LOJİSTİK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMLERİNİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİGADİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 

ÖRNEĞİ

Ümit YILMAZ

Balıkesir Üniversitesi

ÖZET

Ülke pazarları, küreselleşmeyle beraber bütünleşik bir yapıya bürünmüştür. Dünya 
pazarlarının tek bir pazar haline dönüşmesi, büyük işletmelerin dünyanın herhangi 
bir noktasında faaliyet gösterir hale gelmesini ve dünya ticaret hacminin artmasını 
sağlamıştır. Bu durum nitelikli eleman ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Türkiye 
de küresel pazarda etkin bir rol almak amacıyla gereksinim duyduğu nitelikli 
işgücünü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki eğitim merkezleri ve meslek 
liseleri ile Yüksek Öğretim Kurulu’na bağlı meslek yüksekokullarında eğitimler 
vererek karşılamayı amaçlamaktadır. Meslek yüksekokullarının Türkiye’de 
faaliyet gösteren mesleki eğitimin en üst mertebesinde olması, bu okullara olan 
ilginin yetersiz de olsa sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır.

Meslek yüksekokullarında eğitim alacak öğrencilerin seçmiş oldukları programla 
ilgili gerekli ön bilgiye sahip olmaları kendileri ve gelecekleri açısından elzemdir. 
Yetenek ve ilgilere uygun meslek seçimi, kişinin ömrü boyunca yapacağı işini, 
kazancını, çalışacağı iş ortamını, bulunacağı sosyal çevresini ve toplumdaki sta-
tüsünü etkileyen önemli bir faktördür. Kendilerine uygun meslek seçen kişiler, 
işlerini severek yapmakta, bu faaliyet de motivasyon, başarı, beğenilme ve taktir, 
terfi, yeni bilgiler öğrenme ve yönetme gibi kazanımları beraberinde getirmekte
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dir. Buna karşın yeteneklerine, ilgilerine ve değerlerine uygun meslek seçiminde 
bulunmayan kişiler ise, çalışmaya karşı isteksizlik duyma, işe devamsızlık yapma 
veya sık sık iş harici faaliyetlerde bulunma, çalışma alanında yeniliklere direnme 
veya yeniliklere karşı kendini öğrenmeye kapama, ilk fırsatta mesleklerini değiş-
tirme gibi eğilimlere girmektedirler.

Küreselleşme ile beraber uluslararası ticaretin gelişmesine paralel lojistik faaliyet-
lerinde artış meydana gelmiştir. Lojistik faaliyetlerinin merkezinde insan olması 
neticesinde nitelikli insan kaynağına ihtiyaç artmıştır. Nitelikli insan ihtiyacının 
kusursuz bir şekilde karşılanması amacıyla, alana ilgili bireylerin lojistik prog-
ramında eğitim almayı tercih etmeleri sağlanmalıdır. Bu araştırma ile Balıkesir 
Üniversitesi Bigadiç Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı’nda öğrenim gören 
öğrencilerin sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesi, lojistik programını seç-
me kararlarında etkili faktörlerin tespit edilmesi ve bilinç düzeylerinin ölçülmesi 
hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerden anket tekniği ile veri top-
lanmış ve toplanılan veriler analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Meslek Seçimi, Lojistik Eğitimi

FACTORS AFFECTING THE CAREER CHOICES OF LOGISTICS 
PROGRAM STUDENTS: EVALUATION OF BİGADİÇ VOCATIONAL 

SCHOOL

ABSTRACT

Country market shave taken on an integrated structure with globalization. Trans-
formed into a single market of the world markets has provided to become the large 
businesses how activity at any point in the world and increase in world trade vol-
ume. This situation has brought about the need for qualified personnel. In order to 
take an active role in the global market, Turkey aims to meet a skilled labor needs

by giving education in vocational training centers and vocational high schools 
affiliated to the vocational schools affiliated to the Higher Education Council. 
Because of the vocational schools have been at the highest order of vocational 
education in Turkey has provided to in sufficient but sustainable interest for this 
schools.

Students have the necessary for knowledge about the program of their choice 
is important for the and their future. Choice of profession in accordance with 
the ability and interest is an important factor for people’s future job, earnings, 
work environment, social surrounding sand social status. People, who choose the 
suitable profession for them, do their jobs fondly. This brings the gains such as 
motivation, success, admiration and appreciation, promotion, learning new infor-
mation and managing. However, people, who choose the unsuitable profession 
for their abilities, interests and merits, tend to such as sense the unwillingness to 
work, to do absentece is more often engage in outside business activity, oppose to 
innovation in the work area or close to learn himself / herself against innovation, 
change their professions at the first opportunity.

A long with globalization, logistics activities have increased in parallel with the 
development of international trade. Where at the human at the center of logistics 
activities, needs for skilled human resources have increased. In order to meet 
the needs of skilled human impeccably, Individuals, whore lated to the field of 
logistics, prefer to receive training at logistics program must be provided. In this 
research, determine the sociodemographic characteristics, establish of affecting 
factors at the selection of the logistics program and measure the consciousness 
level of the students of Logistics Program of the Bigadic Vocational School of the 
Balikesir University. In accordance this goal, data was collected by the question-
naire technique from students and collected data was analyzed.

Key Words: Vocational School, Choice of Profession, Logistics Education
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1. GİRİŞ

İnsanların hayatlarında aldıkları kararlar içerisinde en önemlilerinden birisi 
kişinin yapısına uygun mesleği seçmesidir. Öğrencilerin kendi kişisel ilgi alanları, 
yetenekleri ve istekleri doğrultusundaprogram tercihi yapmaları mesleki yaşamda 
mutlu ve başarılı bireylerin ortaya çıkmasına ve mesleki ve teknikeğitimin 
kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağı açıktır.1

Küreselleşmeyle beraber dünya ticaret hacminin artması ile beraber Türkiye lojis-
tik sektöründe meydana gelen gelişmeler, lojistik alanında eğitim görmüş nitelikli 
personel ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Lojistik sektörünün uzmanlık ge-
rektiren bir sektör olmasından dolayı, nitelikli personel ihtiyacın karşılanmasına 
için lojistik alanıyla ilgili bireylerin bu programda eğitim görmesinin sağlanma-
sı gerekmektedir.Bundan dolayı lojistik mesleğinin seçimini etkileyen faktörler, 
meslek seçiminde önem arz etmektedir.

Bu araştırma, Bigadiç Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören Lojistik programı 
öğrencilerinin lojistik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi amacıyla ya-
pılmıştır. Araştırma kapsamında; lojistik programı öğrencilerinin lojistik mesle-
ğine olan tutumlarını ve bu tutumların temel faktörlerinin nasıl oluştuğu ve bu 
temel faktörler ile öğrencilerin sosyodemografik özellikleri arasında anlamlı 
farklılıkların olup olmadığı araştırılmıştır.

2. YÖNTEM

Lojistik mesleğini tercih eden öğrencilerin, bu mesleği tercih etme kararlarında 
etkili faktörlerin tespit edilmesi ve bilinç düzeylerinin ölçülmesini amaçlayan bu 
araştırmada, anket yönteminden yararlanılarak betimsel bir analiz yapılmıştır.

2.1. Araştırmanın Evreni

Araştırmanın evreni, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Balıkesir 
1. Türkay Türkoğlu – Erdoğan Gavcar, Halit Büyüksakallı, “Meslek Yüksekokul Öğrencilerinin Program 
Tercihlerinde Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Electronic Journal of Voca-
tionalColleges,UMYOS Özel Sayı, Aralık 2013, s. 98.

Üniversitesi Bigadiç Meslek Yüksekokulu Lojistik programında eğitim gören öğ-
rencilerdir. Programın ilgili zamanda aktif öğrenci sayısı 186 olup, bu öğrenci-
lerden 161’i araştırmaya katılım göstermiştir. Aktif öğrencilerin %87’sinin anketi 
yanıtlamış olması değerlendirme için yeterli görülmüştür.

2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada 
kullanılan anket formu, literatürde meslek seçimi konusunda yapılmış bilimsel 
çalışmalardan faydalanılması ve lojistik programına uyarlanması şeklinde elde 
edilmiştir.2345Anket,iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, sosyo-demogra-
fik bilgilerle ilgili 25 adet soru, ikinci bölüm ise meslek seçimini etkileyenfak-
törlere yönelik tutumlarla ilgili değerlendirmeleri ölçen,5’li likert ölçeğine göre 
düzenlenmiş 35 adet önermeden oluşmaktadır. 5’li likert ölçeğindeki önermeler 
“1 – Kesinlikle Katılmıyorum”, “2 – Katılmıyorum”, “3 – Kararsızım”, “4 – 
Katılıyorum” ve “5 – Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde seçeneklendirilmiştir.

Araştırmada elde edilen veriler, IBM SPSS Statistics Version 22 bilgisayar yazı-
lımı ile analiz edilmiştir. Çalışma esnasında yapılan istatistiksel analizlerde 0,05 
anlamlılık düzeyi ölçüt alınmıştır.

2.3. Bulgular

Anket katılımcılarının yaş, cinsiyet ve medeni durum özelliklerinin dağılımı 
Tablo 1’de görülmektedir. Tablo 1’e bakıldığında katılımcıların yaş ortalaması 
20,26±1,425 olup; %57,1’i erkek, %42,9’u kızdır. Katılımcıların tamamının me-
deni durumu bekârdır.
2.Cüneyt Akar, “Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler: İktisadi ve İdari Bilimler Öğrencileri Üzerine Bir 
Çalışma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Nisan 2012, s. 105.
3. Barış Erdem – Mehmet Fatih Kayran, “Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yükse-
kokulu Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma”, C. Ü. İktisadi ve İdari 
Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013, s.94.
4.Engin Dinç, “Meslek Seçiminde Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Meslek Yüksekokulu – Muhasebe Prog-
ramı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 16, 
Sayı 2, 2008, s.99.
5. Nermin Çelik – Umut Üzmez, “Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Değer-
lendirilmesi: Çağrı Merkezi Hizmetleri Örneği”, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, Cilt 2, 
Sayı 1, Mayıs 2014, s.102
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Tablo 1. Katılımcıların Yaş, Cinsiyet ve Medeni Durumları

Yaş Sıklık (N) Yüzde Değeri (%)
18 16 9,9
19 27 16,8
20 49 30,4
21 52 32,3
22 11 6,8
23 3 1,9
24 1 0,6
25 1 0,6
29 1 0,6

Toplam 161 100
Cinsiyet Sıklık (N) Yüzde Değeri (%)

Erkek 92 57,1
Kız 69 42,9

Toplam 161 100
Medeni Hal Sıklık (N) Yüzde Değeri (%)

Bekar 161 100
Evli 0 0

Toplam 161 100

Tablo 2’de katılımcıların mezun oldukları orta öğretim kurumlarına ilişkin bilgi 
verilmektedir. Bu bilgiye göre katılımcıların neredeyse yarısı (%49,7) Ticaret Li-
sesi mezunu olup, bunu %30,4 ile Anadolu Lisesimezunları takip etmektedir.

Tablo 2. Katılımcıların Mezun Oldukları Orta Öğretim Kurumları

Mezun Olunan Orta Öğretim Kurumu Sıklık (N) Yüzde Değeri (%)
Anadolu Lisesi 49 30,4
Ticaret Lisesi 80 49,7

Endüstri Meslek Lisesi 5 3,1
Teknik Lise 6 3,7

Çok Programlı Lise 12 7,5
İmam Hatip Lisesi 2 1,2

Diğer 7 4,3
Toplam 161 100

Tablo 3’te katılımcıların üniversiteye yerleşim şekline ilişkin bilgi verilmektedir. 
Bu bilgiye göre katılımcıların %55,9’u Yükseköğretime Giriş Sınavı’nda yeterli 
puan alarak, %44,1’i ise Sınavsız Geçiş Sistemi ile üniversiteye yerleştirilmiştir.

Tablo 3. Katılımcıların Üniversiteye Yerleşim Şekilleri

Üniversiteye Yerleşim Şekli Sıklık (N) Yüzde Değeri (%)
Sınavsız Geçiş 71 44,1

YGS Sınavı 90 55,9
Toplam 161 100

Katılımcıların öğrenim gördüğü sınıf dereceleri ve öğrenim türlerine ilişkin dağı-
lımlar Tablo 4’te görülmektedir. Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların %51,6’sı-
nın birinci sınıfta, %40,4’ünün ise ikinci sınıfta öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. 
Geriye kalan %8,1’lik “2. Sınıf Sonrası” olarak adlandırılmış kısım ise okulu uza-
tan öğrencileri temsil etmektedir. Ayrıca katılımcıların %53,4’ü normal öğretim, 
%46,6’sı ise ikinci öğretimde öğrenim görmektedir.

Tablo 4. Katılımcıların Öğrenim Gördüğü Sınıf Derecesi ve Öğrenim Türü

Sınıf Sıklık (N) Yüzde Değeri 
(%) Öğrenim Türü Sıklık (N)

Yüzde 
Değeri 

(%)
1. Sınıf 83 51,6 Normal Öğretim 86 53,4
2. Sınıf 65 40,4 İkinci Öğretim 75 46,6

2. Sınıf Sonrası 13 8,1
Toplam 161 100 Toplam 161 100

Katılımcıların ailelerinin ikamet ettiği coğrafi bölgeler ile yerleşim birimleri Tab-
lo 5’de görülmektedir. Katılımcıların aileleri en çok %62,1 ile Marmara Bölge-
si’nde ikamet ediyor olup bunu %17,4 ile Ege Bölgesi takip etmektedir. Ayrıca 
katılımcıların aileleri en çok %57,1 ile büyükşehirde ikamet ediyor olup bunu 
%25,5 ile ilçeler takip etmektedir.
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Tablo 5. Katılımcıların Ailelerinin İkamet Ettiği Coğrafi Bölge ve Yerleşim Birimi Türleri

Ailelerin İkamet Ettiği 
Coğrafi Bölge Sıklık (N) Yüzde Değeri (%)

Ailelerin 
İkamet Etti-
ği Yerleşim 

Birimi

Sıklık (N)
Yüzde 
Değeri 

(%)

Akdeniz 13 8,1 Büyükşehir 92 57,1
Doğu Anadolu 3 1,9 Şehir 9 5,6

Ege 28 17,4 İlçe 41 25,5
Güneydoğu Anadolu 2 1,2 Köy 19 11,8

İç Anadolu 9 5,6 Toplam 161 100
Karadeniz 6 3,7
Marmara 100 62,1
Toplam 161 100

Katılımcıların anne ve babalarının eğitim durumlarına ilişkin dağılımlar Tablo 
6’da görülmektedir. Katılımcıların anneleri en çok %48,4’ü ilkokul mezunu olup 
bunu %21,7 ile ortaokul mezunları takip etmektedir.

Katılımcıların babaları ise en çok %37,9 ile ilkokul mezunu olup bunu %29,2 ile 
ortaokul mezunları takip etmektedir.

Tablo 6. Katılımcıların Anne ve Babalarının Eğitim Durumları

Anne Eğitim Durumu Sıklık (N) Yüzde Değeri (%) Baba Eğitim 
Durumu Sıklık (N)

Yüzde 
Değeri 

(%)

Okuryazar Değil 11 6,8 Okuryazar 
Değil 1 0,6

Okur Yazar 17 10,6 Okur Yazar 9 5,6
İlkokul 78 48,4 İlkokul 61 37,9

Ortaokul 35 21,7 Ortaokul 47 29,2
Lise 18 11,2 Lise 36 22,4

Önlisans 0 0 Önlisans 3 1,9
Lisans 2 1,2 Lisans 4 2,5
Toplam 161 100 Toplam 161 100

Katılımcıların anne ve babalarının meslek durumlarına ilişkin dağılımlar Tablo 
7’de gösterilmiştir. Katılımcıların anneleri en çok % 81,4 ile ev hanımı olup bunu 
%12,4 ile işçiler takip etmektedir. Katılımcıların babaları ise en çok %36 ile işçi 
olup bunu %28,6 ile emekliler takip etmektedir.

Tablo 7. Katılımcıların Anne ve Babalarının Meslek Durumları

Anne Mesleği Sıklık (N) Yüzde Değeri 
(%) Baba Mesleği Sıklık (N)

Yüzde 
Değeri 

(%)
Ev Hanımı 131 81,4 İşsiz 7 4,3

Memur 1 0,6 Memur 8 5
İşçi 20 12,4 İşçi 58 36

Emekli 3 1,9 Emekli 46 28,6
Esnaf 3 1,9 Esnaf 18 11,2

Vefat Etti 3 1,9 Vefat Etti 5 3,1
Diğer 0 0 Diğer 5 3,1

Toplam 161 100 Toplam 161 100

Katılımcıların aile gelir düzeylerine ait sınıf aralıkları, sıklık bilgileri ve yüzde 
değerleri Tablo 8’de gösterilmiştir. Katılımcıların ailelerinin %43,5’i 2015 yılı 
Nisan ayı dört kişilik ailenin açlık sınırı olan 1334TL’nin altında, %52,8’i 1344-
4344 TL arasında ve yalnızca %3,7’s, 2015 yılı Nisan ayı dört kişilik ailenin yok-
sulluk sınırı olan 4344 TL’nin üzerindedir.

Tablo 8. Katılımcıların Aile Gelir Düzeyleri

Aile Gelir Düzeyi Sıklık (N) Yüzde Değeri (%)
1334 TL’den az 70 43,5

1334 – 4344 TL arası 85 52,8
4344 TL’den fazla 6 3,7

Toplam 161 100

Katılımcıların çalışma durumlarına ait sıklık bilgileri ve yüzde değerleri Tablo 
9’da gösterilmiştir. Katılımcıların %6,8’i hem çalışıp hem eğitim görmekte, geri-
ye kalan %93,2’si ise yalnızca eğitim görmektedir.
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Tablo 9. Katılımcıların Çalışma Durumları

Çalışma Durumu Sıklık (N) Yüzde Değeri (%)
Evet 11 6,8
Hayır 150 93,2

Toplam 161 100

Ankette meslek seçimini etkileyen faktörlere yönelik tutumları ölçmede kullanı-
lan 35 önerme bulunmaktadır. Bu önermelerin her birinin ayrı ayrı analizinin ya-
pılması anlaşılması zor bir yapıya bürünebileceğinden, çalışmada önermeler fak-
tör analizine tabi tutulmuş ve önermeler ana faktörler başlığı altında toplanmıştır.

Öncelikle faktör analizinin uygunluğunun belirlenmesinde Kaiser – Meyer – 
Olkinörneklem yeterlilik ölçüsü ve Bartlett’s testi yapılmış ve faktör sayısının be-
lirlenmesinde özdeğerleri toplamı 1’in üzerinde olan bileşenler seçilmiştir. Faktör 
bileşenlerinin kavramsal anlamlılığını sağlayabilmek için direkt oblimin tekniği 
kullanılmıştır.

Faktör analizi sonucunda Kaiser – Meyer – Olkin örneklem yeterlilik ölçüsü 
0,832 ve Bartlett’s testi sonucu 0 çıkarak faktör analizinin veri seti için uygun 
olduğu tespit edilmiştir.6Ancak  “Bu mesleğe özel ilgim vardır.”, “Bu meslek ha-
yalimdeki/idealimdeki meslektir.”, “Sektörün nitelikli işgücü ihtiyacı bu mesleği 
tercih etmemde etkili oldu.”, “Bu mesleğin esnek çalışma koşulları, bu mesleği 
tercih etmemde etkili oldu.”, “Belli bir sosyal statüye sahip insanların tercih et-
mesi bu mesleği tercih etmemde etkili oldu.”, “Hareketli ve dinamik bir iş olması 
bu mesleği tercih etmemde etkili oldu.”, “Bu mesleğin bağımsız çalışmaya uygun 
bir meslek olduğunu düşünüyorum.”, “Eğitimin basit ve kolay olması bu mesleği 
tercih etmemde etkili oldu.” ve “Ailemin yönlendirmesi bu mesleği seçmemde 
önemli bir etkendir.” önermelerinin faktör yüklerinin faktör analizi sonucunda 
0,50’nin altında kalmasından dolayı adı geçen önermeler faktör analizinden ve 
dolayısıyla sonraki analizlerden çıkarılmıştır.

6.  Dicle Cengiz –Billur Kılınç, “Faktör Analizi ile 2006 Dünya Kupası’na Katılan Takımların Sıralamasının 
Belirlenmesi”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 23, Sayı 2, 2007, s. 354.

Bu işlem sonrasında toplamda 35 adet olan önerme sayısı 26’ya düşmüştür. Bu 
önermelerin analizden çıkarılması sonrasında faktör analizi sonucunda Kaiser – 
Meyer – Olkin örneklem yeterlilik ölçüsü 0,798 ve Bartlett’s testi sonucu p değeri 
0 çıkarak faktör analizinin indirgenmiş veri seti için uygun olduğu tespit edilmiş-
tir. 26 adet önerme faktör analizi sonucunda 6 faktör altında toplanmış olup Tablo 
10’da gösterilmiştir.

Ayrıca, verilerin güvenilirliğinin hesaplanmasında Cronbach’s Alpha katsayısın-
dan faydalanılmıştır.  Bir ölçme aracında yeterli sayılabilecek güvenirlik katsayısı 
olabildiğince 1’e yakın olmalıdır. Cronbach’s Alpha katsayısı 0,40’dan küçük ise 
ölçme aracı güvenilir değildir, 0,40-0,59 arası düşük güvenirlikte, 0,60-0,79 arası 
oldukça güvenilir, 0,80-1,00 arası ise yüksek derecede güvenilir olarak değerlen-
dirilir.7Anket formunda öğrencilerin meslek seçimini etkileyen faktörlere yönelik 
tutumlarla ilgili değerlendirmeleri ölçeğe yönelik önermeler için yapılan güveni-
lirlik analizinde Cronbach’s Alpha katsayısı %88,2 (0,882) olarak bulunmuştur. 
Yine adı geçen önermelerin analizden çıkarılması sonrası Cronbach’s Alpha kat-
sayısı %84,2 (0,842) olarak bulunmuştur. Bu değere göre ölçme aracının yüksek 
güvenilirlikte olduğunu göstermektedir.Her bir faktöre ait güvenilirlik katsayıları 
ise Tablo 11’de görülmektedir. “Faktör 1: İş Avantajları”ve “Faktör 5: Yetenek”-
faktörleri yüksek derecede; “Faktör 4: Değerler”, “Faktör 2: Mesleki Tecrübe”ve 
“Faktör 3: Çaresizlik” faktörleri oldukça güvenilir; “Faktör 6: Aile ve Çevre Etki-
si” faktörü ise düşük güvenilirlikte yorumu yapılabilir.

7.  Nilüfer Tuğut – Zehra Gölbaşı, “Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güve-
nirlik Çalışması”, Cumhuriyet Tıp Dergisi, Cilt 52, Sayı 2, Nisan 2010, s.179.
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Tablo 10. Faktör Analizi Sonuçları

Faktör 1: İş Avantajları Faktör Yükü
Kazancı yüksek bir meslek olduğunu düşünüyorum. 0,780
Bu mesleğin toplumda saygınlığı olan bir meslek olduğunu düşünüyorum. 0,776
Bu mesleğin kariyer yapmaya imkân tanıdığını düşünüyorum. 0,727
Lojistiğin gelecekte de önemini ve geçerliliğini koruyacağını düşünüyorum. 0,688
Mezun olduğumda kolay iş bulabileceğimi düşünüyorum. 0,683
Bu mesleğin başka mesleklere girmemi kolaylaştıracak bilgi ve beceriyi kazandıracağını 
düşünüyorum.

0,636

Bu mesleği yapmanın beni mutlu edeceğini düşünüyorum. 0,565
Faktör 2: Mesleki Tecrübe Faktör Yükü
Bu mesleği seçmemde önceki iş tecrübelerimin etkisi vardır. 0,859
Bu alanda staj yapmam bu mesleği tercih etmemde etkili oldu. 0,799
Rol modelimin lojistik mesleğinden olması bu mesleği seçmemde önemli bir etkendir. 0,523
Mesleğim ile ilgili katılmış olduğum seminer ve konferanslar bu mesleği tercih etmemde 
etkili oldu.

0,507

Faktör 3: Çaresizlik Faktör Yükü
Bir mesleğim olması için tercih ettim. 0,786
Bir üniversite bitirmiş olmak için bu mesleği tercih ettim. 0,691
Meslek lisesinden sınavsız geçiş yapabildiğim için tercih ettim. 0,667
Bu bölüme puanım yettiği için tercih ettim. 0,583
Faktör 4: Değerler Faktör Yükü
Mesleğin masa başı bir iş olması bu mesleği tercih etmemde etkili oldu. 0,799
Bir kentli mesleği olması bu mesleği tercih etmemde etkili oldu. 0,791
Yaşadığım şehirde bulunması bu mesleği seçmemde önemli bir etkendir. 0,516
Faktör 5: Yetenek Faktör Yükü
Sorumluluk almayı gerektiren bir iş olması bu mesleği tercih etmemde etkili oldu. 0,842
Disiplinli ve düzenli çalışmayı gerektiren bir iş olması bu mesleği tercih etmemde etkili 
oldu.

0,773

Bu mesleği yapacak yeteneğimin olduğunu düşünmem bu mesleği tercih etmemde etkili 
oldu.

0,649

Yaşam tarzıma uygun bir meslek olması bu mesleği tercih etmemde etkili oldu. 0,645
Teknolojiyi ve güncel gelişmeleri takip etmem bu mesleği tercih etmemde etkili oldu. 0,627
Faktör 6: Aile ve Çevre Etkisi Faktör Yükü
Öğretmenlerimin yönlendirmesi bu mesleği seçmemde önemli bir etkendir. 0,664
Arkadaşlarımın yönlendirmesi bu mesleği seçmemde önemli bir etkendir. 0,587
Ailemde lojistik sektöründe faaliyet gösteren birey(ler)in olması bu mesleği seçmemde 
önemli bir etkendir.

0,513

Faktör ortalamaları Tablo 11’de büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Tablo in-
celendiğinde, iş avantajları öğrencilerin meslek seçimini etkileyen faktörler ara-
sında en etkili faktörü oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla yetenek, değerler, mesle-
ki tecrübe, aile ve çevre etkisi ve çaresizlik faktörleri izlemektedir. Ortalamalar 
incelendiğinde iş avantajları ve yetenek faktörleri 3 değerinin üzerinde çıkmış 
olup, iş avantajlarının ve bireysel yeteneklerin öğrencilerin meslek seçimlerinde 
önemli birer faktör olduğunu göstermektedir. Değerler faktörünün ortalaması 3’e 
oldukça yakın olduğundan öğrencilerin ilgili faktör konusunda kararsız kaldıkları 
görülmektedir.

Tablo 11. Ortalamalarına Göre Sıralanmış Temel Faktörler

Faktörler Ortalama Standart Sapma Cronbach’s Alfa
İş Avantajları 3,706 0,2345 0,869
Yetenek 3,273 0,3033 0,828
Değerler 3,068 0,2828 0,620
Mesleki Tecrübe 2,475 0,1342 0,746
Aile ve Çevre Etkisi 2,320 0,1924 0,534
Çaresizlik 2,272 0,4195 0,718

Meslek seçimini etkileyen faktörlerin cinsiyete, üniversiteye yerleşim şek-
line, sınıf türüne, program türüne ve çalışma durumuna göre farklılık gösterip 
göstermediğinin tespit edilmesi için bağımsız örneklem t testi yapılmış olup,grup 
varyanslarının homojenliği Levene testiyle test edilerek bu sonuçlara uygun t test-
lerisonuçları elde edilmiştir. Yapılan ilk bağımsız t testinde meslek seçimini etki-
leyen faktörlerin öğrencilerin okudukları sınıf sayısına göre anlamlı bir farklılık 
göstermemiştir. Tablo 12’de meslek seçimini etkileyen faktörlerin cinsiyete göre 
farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için yapılan bağımsız örneklem t testi so-
nuçları görülmektedir. Sonuçlara göre ele alınan altı faktör arasında mesleki tec-
rübe, değerler, yetenek ve aile ve çevre etkisi faktörlerinde cinsiyete göre anlamlı 
bir fark tespit edilememiş, diğer iki faktörde ise erkekler ve kızlar arasında anlam-
lı bir fark tespit edilmiştir. Tespitedilen farklardan biri olan iş avantajlarındakızla-
rın erkeklere göre daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmekle birlikte, bir 

I. Ulusal Şişli Sempozyumu

49 50

diğer faktör çaresizlikte ise erkeklerin kızlara göre daha yüksek ortalamaya sahip 
olduğu görülmektedir. Buradan erkeklerin daha çok çaresizlikten, kızların ise iş 
avantajlarını daha fazla ön planda tutarak bu mesleği seçtiğisonucuna varılabilir.

Tablo 12. Cinsiyete Göre t-Testi Sonuçları

Faktörler Cinsiyet Sıklık (N) Ortalama t-değeri Anlam-
lılık

İş Avantajları Erkek 92 3,5730 -2,788 0,006
Kız 69 3,8841

Mesleki Tecrübe Erkek 92 2,4755 0,006 0,995
Kız 69 2,4746

Çaresizlik Erkek 92 2,4076 2,164 0,032
Kız 69 2,0906

Değerler Erkek 92 2,9746 -1,392 0,166
Kız 69 3,1932

Yetenek Erkek 92 3,1957 -1,357 0,177
Kız 69 3,3768

Aile ve Çevre Etkisi Erkek 92 2,3297 -0,156 0,876
Kız 69 2,3527

Tablo 13’te meslek seçimini etkileyen faktörlerin üniversiteye yerleşim 
şeklinegöre farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için yapılan bağımsız 
örneklem t testi sonuçları görülmektedir. Sonuçlara bakıldığında ele alınan 6 faktör 
arasında mesleki tecrübe, çaresizlik, değerler ve aile ve çevre etkisi faktörlerinde 
üniversiteye yerleşim şekline göre anlamlı bir fark elde edilmiş, diğer iki faktörde 
ise anlamlı bir fark elde edilememiştir. Sınavsız geçiş imkânının meslek lisesi 
mezunlarına tanındığı göz önüne alınacak olursa, meslek lisesi mezunlarının; 
mesleki tecrübe açısından meslek lisesi olmayan okullara göre daha donanımlı 
olduğu, başka bir alternatifleri olmadığından sınavsız geçiş yaptıkları, stajları 
esnasında çoğunlukla emek yoğun çalıştıklarından değerlere daha önem verdikleri 
ve meslek tercihlerinde aile ve çevrelerinden daha fazla etkilendiği sonucuna 
varılabilir.

Ankete katılan öğrenciler içerisinde, 71 öğrenci sınavsız geçiş ile normal 
öğretime, 15 öğrenci yükseköğretime giriş sınavı ile normal öğretime, 75 öğrenci 
ise yükseköğretime giriş sınavı ile ikinci öğretime kayıt olmuştur. Normal 
öğretimlerde daha çok sınavsız geçiş yapan öğrenciler olduğundan Tablo 14’te 
gösterilen program türüne göre t-testi sonuçları yapılan çıkarımları doğrular 
niteliktedir.

Tablo 13. Üniversiteye Yerleşim Şekline Göre t-Testi Sonuçları

Faktörler Üniversiteye 
Yerleşim Şekli

Sıklık (N) Ortalama t-değeri Anlamlılık

İş Avantajları Sınavsız Geçiş 71 3,6700 -0,537 0,592
Yükseköğretime 
Giriş Sınavı

90 3,7349

Mesleki Tecrübe Sınavsız Geçiş 71 2,8556 4,749 0,000
Yükseköğretime 
Giriş Sınavı

90 2,1750

Çaresizlik Sınavsız Geçiş 71 2,5458 3,429 0,001
Yükseköğretime 
Giriş Sınavı

90 2,0556

Değerler Sınavsız Geçiş 71 3,3099 2,811 0,006
Yükseköğretime 
Giriş Sınavı

90 2,8778

Yetenek Sınavsız Geçiş 71 3,3268 0,716 0,475
Yükseköğretime 
Giriş Sınavı

90 3,2311

Aile ve Çevre Etkisi Sınavsız Geçiş 71 2,5775 2,991 0,003
Yükseköğretime 
Giriş Sınavı

90 2,1519
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Tablo 14. Program Türüne Göre t-Testi Sonuçları

Faktörler Program Türü Sıklık 
(N)

Ortalama t-de-
ğeri

Anlam-
lılık

İş Avantajları Normal Öğretim 86 3,6944 -0,213 0,831
İkinci Öğretim 75 3,7200

Mesleki Tec-
rübe

Normal Öğretim 86 2,7791 4,550 0,000
İkinci Öğretim 75 2,1267

Çaresizlik Normal Öğretim 86 2,4738 3,025 0,003
İkinci Öğretim 75 2,0400

Değerler Normal Öğretim 86 3,2132 2,009 0,046
İkinci Öğretim 75 2,9022

Yetenek Normal Öğretim 86 3,3140 0,656 0,475
İkinci Öğretim 75 3,2267

Aile ve Çevre 
Etkisi

Normal Öğretim 86 2,5194 2,713 0,007
İkinci Öğretim 75 2,1333

Tablo 15’te meslek seçimini etkileyen faktörlerin çalışma durumuna göre farklılık 
gösterip göstermediğinin tespiti için yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçları 
görülmektedir.Sonuçlara bakıldığında ele alınan 6 faktör arasında yalnızca iş 
avantajıfaktöründe çalışma durumuna göre anlamlı bir fark elde edilmiş, diğer 
5 faktörde ise anlamlı bir fark elde edilememiştir. Buradan hareketle herhangi 
bir işte çalışmayan öğrencilerin çalışanlara nazaran lojistik sektörünün birçok iş 
avantajına sahip olduğu düşüncesinde olduğu sonucuna varılabilir.

Tablo 15. Çalışma Durumuna Göre t-Testi Sonuçları

Faktörler Çalışma Durumu Sıklık (N) Ortalama t-değeri Anlamlılık

İş Avantajları Evet 11 3,2597 -2,042 0,043

Hayır 150 3,7390

Mesleki Tecrübe Evet 11 2,7273 0,900 0,369

Hayır 150 2,4567

Çaresizlik Evet 11 2,0455 -0,835 0,405

Hayır 150 2,2883

Değerler Evet 11 2,7576 -1,080 0,282

Hayır 150 3,0911

Yetenek Evet 11 3,2909 0,072 0,943

Hayır 150 3,2720

Aile ve Çevre Etkisi Evet 11 2,3333 -0,023 0,982

Hayır 150 2,3400

Meslek seçimini etkileyen faktörlerin mezun olunan orta öğretim kurumu, ailenin 
ikamet ettiği coğrafi bölge, aileninikamet ettiği yerleşim birimi, aile gelir düzeyi, 
anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, anne mesleği, baba mesleği ve yaş-
larına göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi için %5 anlamlılık 
düzeyinde tek yönlü ANOVA testi yapılmış olup, grup varyanslarının homojenli-
ği Levene testiyle test edilerek bu sonuçlara uygun ANOVA sonuçları elde edil-
miş ve Tablo 16’da gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre mezun olunan orta öğretim 
kurumları ile mesleki tecrübeleri arasında, baba mesleği ile çaresizlik arasında ve 
yaş ile iş avantajları arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir.

Tablo 16. Değişkenlere Göre Anova Sonuçları

Değişken Faktör Levene İstatistiği F Değeri Anlam-
lılık

Mezun Olunan 
Orta Öğretim 

Kurumu

İş Avantajları 1,119 0,171 0,984

Mesleki Tecrübe 0,855 3,942 0,001

Çaresizlik 1,826 2,133 0,053

Değerler 1,954 0,244 0,961

Yetenek 1,466 0,440 0,851

Aile ve Çevre Etkisi 1,368 1,380 0,226

Baba Mesleği

İş Avantajları 1,654 1,483 0,177

Mesleki Tecrübe 1,082 0,626 0,733

Çaresizlik 1,017 2,145 0,042

Değerler 0,467 0,683 0,686

Yetenek 1,617 1,024 0,417

Aile ve Çevre Etkisi 1,141 0,803 0,586

Yaş

İş Avantajları 0,307 2,430 0,017

Mesleki Tecrübe 0,359 1,513 0,157

Çaresizlik 3,331 0,827 0,580

Değerler 2,234 1,621 0,123

Yetenek 0,582 1,583 0,134

Aile ve Çevre Etkisi 0,663 1,449 0,181
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Tablo 17’de değişkenlere göre ANOVA sonuçları temelinde faktör düzeylerine 
göre en küçük anlamlı fark testi sonuçları verilmiştir. En küçük anlamlı fark test so-
nuçları değerlendirildiğinde öğrencilerin mezun oldukları orta öğretim kurumuna 
göre Anadolu Lisesi mezunları ile ticaret lisesi mezunları, Anadolu lisesi mezunları 
ile diğer lise mezunları ve ticaret lisesi mezunları ile çok programlı lise mezunları 
arasında mesleki tecrübe tutumları arasında anlamlı farklılıklar görülmektedir. 
Buradan hareketle ticaret lisesi mezunlarının Anadolu Lisesi ve çok programlı 
lise mezunlarına göre mesleki tecrübe açısından daha donanımlı olduğu sonucu-
na varılabilir.Tabloda görülen diğer olarak adlandırılan liseler listeye girememiş 
meslek temelli liseler olduğundan bu sonucu doğrulayıcı niteliktedir. Yine, en kü-
çük anlamlı test sonuçları değerlendirildiğinde baba mesleğine göre babaları me-
mur olanlar ile vefat edenler, babaları işçi olanlar ile vefat edenler, babaları çiftçi 
olanlar ile vefat edenler, babaları emekli olanlar ile vefat edenler ve babaları çiftçi 
olanlar ile esnaf olanlar arasında çaresizlik tutumları arasında anlamlı farklılıklar 
bulunmaktadır. Ankete katılan öğrencilerin yaş frekansları incelendiğinde 24, 25 
ve 29 yaşında yalnızca birer öğrenci olduğundan bu değer üzerinden en küçük 
anlamlı fark testi yapılamamıştır.

Tablo 17. Faktör Düzeylerine Göre En Küçük Anlamlı Fark (LSD) Sonuçları

Değişken Faktör Düzey Çifti Ortalama 
Farkı Anlamlılık

Mezun Olunan Orta 
Öğretim Kurumu

Mesleki 
Tecrübe

Anadolu Lisesi ve Ti-
caret Lisesi -0,68221 0,000

Anadolu Lisesi ve 
Diğer -0,77551 0,037

Ticaret Lisesi ve Çok 
Programlı Lise 0,74896 0,009

Baba Mesleği Çaresizlik

Memur ve Vefat Etti 1,11250 0,033
İşçi ve Vefat Etti 1,13621 0,008
Çiftçi ve Esnaf 0,86310 0,008

Çiftçi ve Vefat Etti 1,62143 0,001
Emekli ve Vefat Etti 1,08804 0,012

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu çalışmada Bigadiç Meslek Yüksekokulu evreninde lojistik programı öğren-
cilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlere yönelik tutumlarının belirlenmesi 
amacı güdülmüştür. Bu amaç doğrultusunda geçmişte lojistik alanında tespit edi-
lebilen bir araştırma olmadığından, diğer branşlarda yapılmış olan literatür araş-
tırması sonucunda lojistik programına yakın sorular ve önermelerden oluşan bir 
anket tasarlanmış ve Bigadiç Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı öğrencile-
rinden oluşan 161 katılımcı üzerinde uygulanmıştır.

Anket çalışması sonrasında elde edilen verilerden 35 adet önerme başlangıçta fak-
tör analizine tabi tutulmuş, ancak önermelerden 9’u faktör yüklerinin faktör ana-
lizi sonucunda 0,50’nin altında kalmasından dolayı faktör analizinden ve dolayı-
sıyla sonraki analizlerden çıkarılmıştır.İlgili önermelerin analizlerden çıkarılması 
sonrasında toplam 26 adet önermeye faktör analizi uygulanmış ve faktör analizi 
sonucunda bu önermeler iş avantajları, mesleki tecrübe, çaresizlik, değerler, yete-
nek ve aile ve çevre etkisi olarak 6 temel faktör altında toplanmıştır. 

Faktör analizi sonrası faktör ortalamaları incelendiğinde iş avantajlarının ve bi-
reysel yeteneklerin, öğrencilerin meslek seçimini etkileyen faktörler arasında 
önemli rol oynadığı sonucuna varılmıştır.

Faktör analizi aşaması sonrasında, meslek seçimini etkileyen faktörlerin ankete 
katılan öğrencilerin cinsiyetine, üniversiteye yerleşim şekline, sınıfına, program 
türüne ve çalışma durumuna göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilme-
si için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Bağımsız örneklem t testi sonucunda 
meslek seçimini etkileyen faktörlerin öğrencilerin okumakta olduğu sınıflarına 
göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır. Meslek seçimini et-
kileyen faktörlerin öğrencilerin cinsiyetine göre bağımsız örneklem t testi yapıl-
dığında, iş avantajları ve çaresizlik faktörlerinde katılımcıların cinsiyetine göre 
anlamlı bir farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. Bu test sonucunda erkeklerin 
kızlara nazaran daha yüksek oranda çaresizlikten, kızların ise erkeklere nazaran 
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lojistik sektörünün iş avantajlarını daha çok gözeterek lojistik mesleğini tercih et-
tiği yorumunda bulunulmuştur. Meslek seçimini etkileyen faktörlerin üniversiteye 
yerleşim şekline göre ve program türüne göre bağımsız örneklem t testi yapıldı-
ğında, her ikisinde de mesleki tecrübe, çaresizlik, değerler ve aile ve çevre etkisi 
faktörlerinde üniversiteye yerleşim şekline göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 
sonucuna varılmıştır. Bu test sonucunda, sınavsız geçiş imkânının meslek lisesi 
mezunlarına tanındığı göz önüne alınarak, meslek lisesi mezunlarının; mesleki 
tecrübe açısından meslek lisesi olmayan okullara göre daha donanımlı olduğu, 
başka bir alternatifleri olmadığından sınavsız geçiş yaptıkları, stajları esnasın-
da çoğunlukla emek yoğun çalıştıklarından değerlere daha önem verdikleri ve 
meslek tercihlerinde aile ve çevrelerinden daha fazla etkilendiği yorumunda bulu-
nulmuştur.Meslek seçimini etkileyen faktörlerin çalışma durumuna görebağımsız 
örneklem t testi yapıldığındayalnızca iş avantajı faktöründe çalışma durumuna 
göre anlamlı bir fark elde edilmiştir. Bu test sonucunda, herhangi bir işte çalışma-
yan öğrencilerin çalışanlara nazaran lojistik sektörünün birçok iş avantajına sahip 
olduğu düşüncesinde olduğu yorumunda bulunulmuştur.

Meslek seçimini etkileyen faktörlerin ikamet ettiği coğrafi bölge, ikamet ettiği 
yerleşim birimi, aile gelir düzeyi, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, anne 
mesleği, baba mesleği ve yaşlarına göre göre farklılık gösterip göstermediğinin 
tespit edilmesi için ANOVA testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda mezun olu-
nan orta öğretim kurumları ile mesleki tecrübeleri arasında, baba mesleği ile ça-
resizlik arasında ve yaş ile iş avantajları arasında anlamlı bir farklılık görüldüğü 
sonucuna varılmıştır. 

ANOVA testi sonrası faktör düzeylerine göre en küçük anlamlı test sonuçları in-
celendiğinde, ticaret lisesi mezunlarının Anadolu Lisesi ve çok programlı lise me-
zunlarına göre; diğer olarak adlandırılan listeye girememiş meslek temelli lisele-
rin mezunlarının Anadolu lisesi mezunlarına göre mesleki tecrübe açısından daha 
donanımlı olduğu yorumunda bulunulmuştur. Test sonuçlarının incelenmesine 
devam edilirse, baba mesleğine göre babaları memur olanlar ile vefat edenler, ba-
baları işçi olanlar ile vefat edenler, babaları çiftçi olanlar ile vefat edenler, babaları 

emekli olanlar ile vefat edenler ve babaları çiftçi olanlar ile esnaf olanlar arasında 
çaresizlik tutumları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Bundan sonra yapılacak anket çalışmalarındaana kütleninartırılması bilime 
katkı konusunda yarar sağlayabilecektir. Ayrıca lojistik programında öğrenim 
gören öğrenciler için ülkemizde yapılan ilk çalışma olmasından dolayı soru ve 
önermelerin çeşitlendirilmesi velojistik yönetimi, ulaştırma ve lojistik, ulusla-
rarası lojistik, uluslararası lojistik ve taşımacılık, uluslararası lojistik yönetimi, 
uluslararası ticaret ve lojistik ve uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi gibi lisans 
programı öğrencilerine uygulanması yine bilime katkı konusunda yarar sağlaya-
bilecektir. 
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ÖZET

Dünya genelinde, mesleki ve teknik eğitimin önemine olan farkındalık günden 
güne artmakta olup gerek orta eğitimdeki mesleki alanlara ve gerekse de üniver-
sitelerin ilgili bölümlerine yapılmakta olan talepler eskiye oranla artış göstermek-
tedir.1 Mesleki ve teknik eğitimin bireyler üzerindeki olumlu etkisini göz önünde 
bulundurarak şu sonuç çıkarılabilir ki; Mesleki ve teknik eğitim planlaması, bi-
reyin öğrenimi sonrası elde edeceği meslek ile öğrenimi boyunca almış olduğu 
teori bazlı eğitim arasında güçlü bir bağ kurarak iş hayatına hazır hale gelmes-
ine katkı sağlamaktadır.2 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yer alan, 
yükseköğrenim alanındaki çalışmalarını sürekli olarak yenileyen ve geliştiren 
bir üniversite olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Bilgisayar Teknoloji 
ve Yüksek Okulu (BTYO), mesleki eğitim veren bir yükseköğrenim kurumudur. 
BTYO’nun bünyesinde barındırdığı mesleki eğitim veren bölümler: Bilgisayar 
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Biyomedikal Cihaz 
Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi Uygu-
lamaları, Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik, Harita ve Kadastro ve Bilişim Te-
1. Hanifi Binici, Necdet Arı, “Mesleki ve Teknik Eğitimde Arayışlar”, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakülte-
si Dergisi, Cilt 24, Sayı 3 (2004), s. 383-396.
2. Hıfzı Doğan, “Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması”,  http://dergiler.ankara.edu.tr/dergil-
er/40/484/5663.pdf 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/484/5663.pdf
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/484/5663.pdf
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knolojileri Yüksek Lisans programları yer almaktadır. Bu ve benzeri programlar, 
bulunduğu coğrafyanın endüstrisine katkıda bulunup, ekonomik gelişimine de 
fayda sağlamaktadır. KKTC’de endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün 
karşılanamamasının nedeni yine KKTC üniversitelerinin sunmakta olduğu istih-
dam dışı programların gereğinden fazla tercih edilmesinden kaynaklanmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı mesleki eğitim alanındaki güncel tabloyu ortaya çıkartmak 
ve bahsi geçen sorunlara akılcı çözümler üretmektir. Ayrıca, mesleki eğitimin en 
büyük artılarından biri de sunulan eğitimin yalnızca ulusal değil, uluslararası plat-
formda da geçerliliğe sahipolmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Meslek, Teknik, Eğitim, Endüstri

ANALYSIS OF VOCATIONAL IN NORTH CYPRUS: EASTERN 
MEDITERRANEAN UNIVERSITY COMPUTER AND TECHNOLOGY 

COLLEGE

ABSTRACT

         Nowadays, the significant of vocational and technical education and its im-
portance is increasing day by day in the world. Vocational and technical educa-
tion,taking into account the positive impact on individuals following conclusion 
can be drawn on; vocational and technical education planning, after learning that 
the individual will get taken over by the education profession by establishing 
a strong link between theory-based training is to be ready to contribute to the 
business world. Eastern Mediterranean University (EMU), constantly renewed 
and improved their work in the field of higher education as a university and the 
School of Computing Technology (SCT) is a higher education institution of vo-

cational education. Information Technology, Computer Programming, Biomed-
ical Equipment Technology, Electronics Technology, Construction Technology, 
Accounting and Tax Practices, Medical Documentation and Secretarial, Mapping 
and Cadastral Survey Programs are given vocational education in the SCT. These 
and similar programs provide benefits also contributed to the economic develop-
ment of the TRNC industry.The reasons for lack of qualified labor force in the 
TRNC to meet the needs of the industry, non-employment program in too much 
choice stems from the TRNC universities. The aim of this study is to reveal the 
current statements made in the field of vocational education and to produce ratio-
nal solutions to the problems mentioned. In addition, one of the biggest advantage 
education offered in vocational education not only nationally, is to have validity 
in the international arena.

       Key Words: Professional, Technical, Education, Industry
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       1.GİRİŞ

Mesleki ve teknik eğitimin temel amacı endüstrinin ihtiyaç duyduğu kalifiye 
iş gücünün sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Bu gereksinimin karşılanabil-
mesi açısından eğitim programları ve materyalleri dönemin dinamiklerine göre 
oluşturulmalı ve düzenlenmelidir. Ekonominin gelişebilmesi açısından ülke 
sanayiisinin gelişmesi ve bunun için de yetenekli ve alanında bilgili bireylerin 
yetiştirilmesi öngörülen bir gereksinimdir. Mesleki eğitim çalışmalarından önce 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iş ve eğitim ilişkisi usta ile çırağı 
arasındaki ilişkiden ibaretti. Ancak, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) sun-
muş olduğu mesleki eğitim programları sayesinde bu eğitimler yüksek öğrenim 
platformuna taşınarak mesleki eğitimde yeni bir standart oluşturulmuştur. Kıb-
rıs’taki mesleki ve teknik eğitimin temelleri 1905 yılında sanayii mektebi olarak 
kurulmuştu. Ancak okul çeşitli baskılar sonucunda 1907 yılında kapatılmıştır. Bu 
mektepde tekstil alanında eğitim verilmekteydi. Bu araştırmanın sonucu olarak 
şu söylenebilir ki; Kıbrıs Adası üzerindeki mesleki eğitim çalışmaları endüstrinin 
gelişimi ile doğru orantılıdır.  Yalnızca KKTC’de değil, dünya genelinde de in-
san gücünün ve bilgisinin endüstriyel faaliyetler alanındaki önemi yadsınamaz bir 
gerçektir ve bu sebeple de mesleki eğitim almış bireylere olan gereksinim gelişmiş 
ya da gelişmekte olan ülkelerde/ekonomilerde artmaya devam edecektir. KKTC 
nüfusunun büyük bir çoğunluğunu genç bireyler oluşturmaktadır ve bu sebeple 
bu bireylere kendi istek, alaka ve yetenekleri doğrultusunda kapsamlı bir eğitim 
sunulması gerekir. Mesleki eğitimde yeterliliğin ölçütünü yine daha önceden de 
belirttiğimiz üzere toplumun ihtiyaçları ve dolayısıyla endüstri belirlemektedir. 
Temelde, eğitimin genel amacı birey ile yaşamakta olduğu çevre arasındaki bağı 
uyumlu hale getirmek ve yine bireyi yaşadığı çevre için üretken kılabilmektir.

Bu çalışma kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitiminin önemi, Bilgisayar Teknolo-
ji ve Yüksek Okulu’ndaki (BTYO) mesleki ve teknik eğitim sistemi, BTYO’nun 
sunmuş olduğu olanaklar, DAÜ’de sıkça karşılaşılmakta olan alan ile ilgili sorun-
lar, kariyer olanakları ve destek burslarıincelenecektir.

2. BTYO’DA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM SİSTEMİ

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin temeli-
ni oluşturan en köklü eğitim birimidir. 1979 yılında temelleri atılan BTYO’nun 
bünyesinde barındırmakta olduğu programlar;

Bölümler Eğitim 
Süresi

Eğitim 
Dili

•	 Bilgisayar Teknolojisi ve BilişimSistem-
leri

4yıl İngilizce

•	 BilgisayarProgramcılığı 2 + 3yıl Türkçe

•	 Biyomedikal CihazTeknolojisi 2 + 3yıl Türkçe

•	 ElektronikTeknolojisi 2 + 3yıl Türkçe

•	 İnşaatTeknolojisi 2 + 3yıl Türkçe

•	 Muhasebe ve VergiUygulamaları 2 + 3yıl Türkçe

•	 Tıbbi Dokümantasyon veSekreterlik 2 + 3yıl Türkçe

•	 Harita veKadastro 2 + 3yıl Türkçe

•	 Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisansı 
(Tezsiz)

1 – 2yıl İngilizce

      



I. Ulusal Şişli Sempozyumu

6463

      2.1.Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Programı, yüksek okulumuzun bünye-
sinde 1994 yılında kurulmuştur.Programımız, bilgisayar teknolojisi ve bilişim 
sistemleri alanında uygulama ve kuramsal tabanlı bir eğitime dayanır.Ayrıca, 
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Programı 4 yıllık lisans diploması 
vermektedir ve programın eğitim dili olarak da İngilizce kullanılmaktadır.Bilg-
isayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Programı 4 yıllık bir program olmasına 
rağmen eğitimde piyasa hedef alınmıştır. Programın hizmet vermiş olduğu alan 
dolayısı ile, öğrenciler  bilgisayar odaklı proje geliştirme yöntemlerini ve yazılım 
tekniklerini öğrenip bu becerilerini  kuramsal  bilgileri  ile  harmanlayıp  günümüz  
teknolojisi  kullanıcısına ve endüstriye hizmet verebilecek şekilde yetiştirilmekte-
dirler. Buna ek olarak, bu program Avrupa Birliği üyesi olan Almanya’dan ASIIN 
akreditasyon belgesine ve bununla birlikte yine Avrupa Birliği’nin sunmakta ol-
duğu Euro-Inf Label kalite belgesine sahiptir. ASIIN akreditasyonu ve EQAINE 
tarafından verilen Euro-Inf Label kalite belgesi sayesinde mezunların diplomaları 
tüm Avrupa’da serbest dolaşımı sağlanmış olup eğitim kaliteleri tescillenmiştir. 
Bilişim alanındaki ihtiyaçlar ve yenilikler dahilinde, ders programları ve içerik-
leri düzenli olarak güncellenmektedirler. Dersler, bilgisayar laboratuvarlarında 
bireysel ve takım olmak üzere proje geliştirme esaslı ya da sınıf çalışmaları şek-
linde verilmektedir. Öğrencilere verilen projelerin ve çalışmaların en az bir proje 
danışmanı tarafından takipleri yapılır. Programın sunmuş olduğu derslerde araş-
tırma ve bireysel/takım bazlı öğrenme becerilerinin geliştirilmesi esas amaçtır. 
6. Dönem (3. Yıl) sonunda öğrencilere yaz stajı yapabilme hakkı verilir ve bu 
staj çalışması öğrenciler ile iş hayatı arasındaki ilk bağı kurmayı amaçlamaktadır. 
Programın son yılını takiben, öğrencilere bitirme projelerini alma hakkı tanınır. 
7. Dönem içerisinde bitirme projesi oryantasyonu dahilinde öğrenciler proje 
üyeleri ile tanışır, bir öğretim elemanının rehberliğinde toplantılar düzenleyip 
proje dokümantasyonunu hazırlamaya başlarlar. Bu dokümantasyon öğrencilere 
8.dönemde hazırlayacakları bilgisayar tabanlı projelerinde yardımcıolmak için 
kullanılacaktır.

Öğrenciler hem yazılım geliştirme hem de İngilizce doküman hazırlayabilme 
kabiliyetlerini kullanmış olurlar. Ayrıca öğrenciler alanlarında ihtiyaç duyacakları 
matematik, işletme, işletim sistemleri ve bilgisayar programcılığı gibi bir çok ders 
ile yoğun bir eğitim sistemine tabi tutulurlar.

      2.2. Bilgisayar Programcılığı

Mesleki ve Teknik Eğitime katkı sağlayan bir diğer program olan Bilgisayar Prog-
ramcılığı 2 ya da 3 yıllık ön lisans eğitimi veren bölümlerimiz arasında yer almak-
tadır. Bilgisayar programcılığı ön lisans programının eğitim dili Türkçe’dir. Bu 
program, bilgisayar ve bilgisayar sistemleri kurulumu, uygulama destekli işletme 
programları geliştirme, web tabanlı programlar geliştirme ve bu programların ser-
vis/bakımını sağlama, bilgisayar destekli takım çalışmalarına katılma alanlarında 
ara eleman yetiştirmeyi amaçlar. Programcılık tabanlı dersler iki saat kuramsal, iki 
saat ise laboratuvar olmak üzere haftalık toplamda dört saattir. Bilgisayar Prog-
ramcılığı ön lisans programı öğretim elemanları, öğrencilerine kavramsal bilgile-
rini ve piyasa deneyimlerini bu ders saatlerinde aktarmaktadırlar.  Bu ders saat-
lerinde öğrenciler yalnızca teorik bilgiler edinmekle kalmayıp sektörel alanda da 
çalışmalar sunarlar. Öğrenciler, eğitimlerinin ilk yılında bilgisayar programcılığı 
alanında ihtiyaç duyulan matematik, işletme, bilgisayar donanımı vb. konularda 
da dersler görmektedirler. İlk yılın sonunda öğrenciler, bilgisayar alanında hizmet 
veren bir kurumda staj yaparlar. Eğitimlerinin ikinci yılında öğrenciler, bilgisayar 
ağ sistemleri, programlama teknikleri, nesne tabanlı programlama teknikleri ve 
veri tabanı yönetim sistemleri gibi dersler görürler. Üçüncü sınıfa devam edip tek-
niker olmayı amaçlayan öğrenciler beş ek ders daha alıp bir dönem boyunca pi-
yasada sektörle alakalı bir kurumda çalışıp bilgi ve becerilerini kanıtlamışolurlar.

      2.3. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ön lisans programı dört dönemi kapsayan bir eği-
tim programına sahiptir. Sunulan programın eğitim dili Türkçe’dir. Bu ön lisans 
programı da diğer ön lisans programlarında olduğu gibi yalnızca kuramsal bilgiy-
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le sınırlı olmayıp daha çok uygulamalara dayalı oluşudur.Bunun amacı da öğren-
cilerimizin laboratuvar ortamlarında çalışarak öğrenme ve becerilerindeki özgü-
venlerini arttırmaktır. Bu bölümden mezun olacak öğrenciler kolayca iş bulmanın 
yanı sıra iş kurabilme  ve destek sağlayabilme yetilerini geliştirecek mesleki ve 
teknik bilgileri kazanırlar. Kariyerlerini bu yönde kurmak isteyen öğrencilere, ilk 
yıl büyük oranda İngilizce dilini geliştirmeye yönelik dersler ve meslek içerisin-
deki alanları tanıma ve piyasa inceleme olanakları sağlayan elektrik, elektronik, 
sayısal elektronik ve biyolojik işaretlerin oluşumu, EEG, EMG ve EKG işaret-
lerinin ölçümleri ve mesleki alanda ihtiyaç duyulan bilgisayar kullanma bece-
rilerini geliştirmeye yönelik dersler müfredat dahilinde verilmektedir. Eğitimin 
ikinci yılında öğrenciler yoğun bir staj programına tabii tutulur ve biyomedikal 
cihazların kullanımı, onarımı, tıbbi görüntüleme sistemleri hakkında eğitimler 
alırlar. Eğitimlerinin son döneminde öğrenciler tıbbi uygulamalar başlığı altında 
hastahanelerdeki biyomedikal cihazlar üzerinde uygulamalar yaparak üniversite-
de öğrenmiş oldukları bilgi ve deneyimleri hayata geçirirler.

       2.4. Elektronik Teknolojisi

Elektronik Teknolojisi ön lisans programı toplamda iki yıl eğitim süresine sahip 
olup üçüncü yıla devam etmek isteyen öğrenciler için de tekniker olabilme olana-
ğı sunulmaktadır. Elektronik teknolojisi ön lisans programı Türkçe dilinde eğitim 
vermektedir ve dersler teorik ve laboratuvar olmak üzere iki farklı ortamda sunul-
maktadır. Derslere  ek  olarak,  öğrencilere  proje  ödevleri  verilmekte,  bilgi  ve 
becerileri bu sayede sınanmaktadır. Öğrenciler birinci yılın sonunda yaz stajına 
tabii tutularak mesleki becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır ve yine üçüncü 
yıla devam etmek isteyen öğrenciler endüstriyel staj yapmakla yükümlüdürler. Bu 
staj çalışması da yine öğrencilerin iş bulmalarında gerekli motivasyonu ve teknik 
bilgiyi kazanmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Programın birinci yılında 
öğrenciler mesleki alanları tanıma ve saha incelemeleri, temel elektrik, elektronik 
ve sayısal elektronik tabanlı bilgisayar uygulama becerilerini geliştirmeye yönelik 
dersler alırlar. İkinci yılda öğrenciler teorik ve uygulama tabanlı dersler alırlar. 

Bunlardan bazıları mikroişlemcilerin mimarisi, mikroişlemcilerin programlama-
sı, elektrik alanındaki tesisat tasarımı ve elektronik alanında çalışmaların yapıl-
dığı bir çok teknoloji dersi alırlar. Üçüncü yıla devam eden öğrenciler önceki 
senelerde görmüş oldukları derslere devam edip son dönemlerinde ise endüstriyel 
staja tabiitutulurlar.

2.5.  İnşaat Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi ön lisans programı, inşaat sektörünü günümüz teknolojisi ile 
harmanlayıp bu bölümden mezun olan öğrencilerine inşaat sektöründe ve şantiye 
ortamında uygulamalı, teknik donanımlarını kullanabilecekleri iş sahaları yarat-
maktadır. Öğrenciler ayrıca iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında da bilgi edin-
mektedirler. İki yıllık programı bitiren öğrenciler bilgisayar okuryazarlığı, el çi-
zimleri ve Auto-CAD çizimleri, mimari ve statik projelendirme, yapı yöneticiliği, 
arazi ölçme metotları ve aletleri kullanabilme bilgisi, bina metraj ve keşif raporu, 
laboratuvar ortamında yapı malzemeleri üzerinde deneyler, yol yapımı ve par-
selasyon işlemi ve yapı malzemeleri bilgisi gibi bir çok alanda bilgi ve beceriye 
sahip olurlar. Üçüncü yıla devam etmek isteyen öğrenciler sıhhi tesisat, bilgisayar 
destekli yapı maliyet hesaplamaları ve teknik seçmeli derslerin yanı sıra bir de 
endüstriyel sataja tabii tutulurlar. Bu alandaki derslerin %40 teorik, %60 ise uy-
gulama ağırlıklıdır.

2.6. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programı 1997 yılından bu yana de-
vam ettirilen bu program KKTC’deki ilk ve tek bilgisayar uygulamalı muhasebe 
eğitim programıdır. İki yıllık programı bitiren öğrenciler üçüncü yıla devam ede-
bilir ve hatta ilgili bir bölümde lisans programına kayıt yaptırabilirler. Bu prog-
ramın amacı piyasaya uygulamalı muhasebe bilgisine sahip, ekonomi, finans, 
iş idaresi konularında fikri olan ara elemanlar yetiştirmektir. Ayrıca bu program 
Avrupa Birliği’ne (Almanya) bağlı FIBAA   akreditasyon   belgesine   sahip-
tir.   Bu programdan   mezun   olan öğrenciler muhasebe alanındaki paket prog-
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ramları kullanabilme, matbu evrakları tanıyabilme ve düzenleyebilme, muhasebe 
alanında kullanılan defterleri belirtilen kanun ve esaslara göre elde ve bilgisaya-
rortamında işleyebilme, muhasebe alanındaki ilkelere dayalı bilgisayar okur ya-
zarlığının önemini kavrayabilme, mesleki ahlaka sahip, üst ve alt kademelerce 
belirlenen sorumluluklarına sahip çıkabilme yeteneklerine sahip olurlar. Birinci 
yılda öğrencilere muhasebe alanındaki temel bilgiler, kayıt oluşturabilme becerle-
ri, finansal yapı analizi ve finansal değerleri kullanabilme becerileri verilir. İkinci 
yılı takiben öğrenciler muhasebe belgelerini tanıyabilme, bilanço ve gelir tablosu 
düzenleyebilme alanlarında dersler alırken bunun yanı sıra paket programları kul-
lanıp muhasebe ile bilgisayar ortamında uygulama çalışmaları yaparlar. Üçüncü 
yıla devam etmek isteyen öğrenciler, pazarlama ilkeleri, finansal raporlamalar, 
K.O.B.I yönetimi, yönetim muhasebesi ve işletme stratejileri dersleri alırlar. Öğ-
renciler üçüncü yılın son dönemi mezuniyet projesi yapmaklayükümlüdürler.

2.7. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programı, öğrencilerini sağlık hiz-
metleri alanında ihtiyaç duyulan ara eleman talebini karşılamak için yetiştirip, 
onlara tıbbi sekreterlik alanında teknolojiyi en etkin şekilde kullanabilmelerini 
mümkün kılmayı amaçlar. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, FI-
BAA belgesi ile akredite edilmiştir.Bu program dahilinde sunulan dersler ağırlıklı 
olarak uygulamaya dayanmakta olup, projeler, mesleki araştırmalar ve inceleme-
ler ile desteklenmektedir.Programın müfredatı, bilgisayar okur-yazarlığı, büro yö-
netimi, tıbbi dokümantasyon, mesleki İngilizce dili, Türkçe sağlık işletmeciliği, 
araştırma yöntemleri ve tıp dersleri olmak üzere sekiz farklı daldan oluşmaktadır. 
Programın birinci yılında öğrenciler,  büro yöneticiliği, tıbbi dokümantasyon ve 
tıp alanlarında dersler alırlar. Programın ikinci yılında ise, öğrenciler araştırma 
teknikleri ve biyoistatistik dersleriyle birlikte önceki dönem görmekte oldukları 
derslere devam ederler.İkinci yılın son döneminde ise öğrenciler sağlık sektöründe 
hizmet veren bir kurumda staj yapmakla yükümlüdürler.Öğrenciler, ayrıca ilgili 
programın 3’üncü yılına da devamedebilirler.

2.8.  Harita ve Kadastro

Harita ve Kadastro ön lisans programı, baraj, imar, kadastro, yol, sulama ve ku-
rutma gibi harita ve planlama alanındaki işlerde ihtiyaç duyulan mühendis ile işçi 
arasındaki köprüyü oluşturacak yüksek ilgi ve bilgi sahibi ara elemanlar yetiştir-
meyi amaçlamaktadır.  Bu programın  eğitim  dili  Türkçe  olup  dersler,  teorik  
bilgiler   ve beceriye dayalı uygulamalarla zenginleştirilmiştir. Günümüz teknolo-
jisiyle donatılmış laboratuarlarımızda, bilgisayara giriş dersleri, AUTO-CAD ya-
zılımı üzerinde 2 ve 3 boyutlu uygulamalar, klasik çizim yöntemleri, topoğrafya 
laboratuvar çalışmaları, ölçüm cihazları çalışmaları, GIS laboratuvar çalışmaları 
yapılmaktadır. Yukarıda verilmiş olan bilgilere dayanarak şunu söyleyebilmek 
mümkündür ki; Harita ve Kadastro Programı uygulamalı eğitim prensiplerine da-
yanarak hazırlanmış olup, programın müfredatı %40 teori ve %60 uygulama ta-
banlı hazırlanmıştır. Eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler için ilgili prog-
ramın 3’üncü yılı da mevcuttur.  

2.9. Bilişim Teknolojileri YüksekLisansı

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, bilgisayar teknolojileri alanında-
ki yeniliklerin ve ihtiyaçların tespitini/takibini yapıp, teknik ve teorik bilgilerini 
bilişim teknolojileri projelerine aktarabilen, sorun analizi yapabilen ve çözümler 
üretebilen bilişim teknolojileri uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın eğitim süresi 1-2 yıl olup eğitim dili olarak İngilizce kullanılmakta-
dır. Dersler ağırlıklı olarak proje bazlı olup lisans mezunlarının bilişim sistemleri 
alanındaki lisansüstü eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Programa, 
Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistem-
leri Yönetimi veya ilgili bir alanda lisans diploması sahibi bireylerbaşvurabilirler.

3.  BTYO’DAKİ OLANAKLAR VE KARİYER FIRSATLARI

Bilgi Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri lisans programından mezun olan öğren-
ciler, bilgi teknolojilerinin dahil olduğu her branşta görev ve sorumluluk alma 
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ve çalışma yeterliliğine sahip olarak eğitimlerini tamamlarlar. Ayrıca, bu bölüm-
den mezun olan öğrenciler için akademik kariyer yapma olanaklarıda mevcuttur. 
Bu bölümden mezun olan öğrenciler, web tasarımı, programlama, veri tabanı ta-
sarımı, sistem mimarisi, sistem analizi, proje ekip çalışmaları, bilgisayar ağları 
kurulumu ve bunların yönetiminin yanı sıra bilgisayar öğretmenliği yapabilme 
şanslarınasahiptirler.

Bilgisayar programcılığı ön lisans programı öğrencilere bilgisayar destekli yazı-
lım mühendisliği araçları kullanarak bilgisayar yazılımı ve yönetimi konularında-
ki bilgi ve deneyimlerini geliştirmektedirler. Bu bölümden mezun olan öğrenci-
ler, bilgisayar programcılığı, web tasarımı, bilgisayar bakım/onarımı, bilgisayar 
ağları bakımı ve sitem geliştirme gibi temel konularda çalışmalar yapabilirler.   
Bununla birlikte öğrenciler, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Lisans 
Programına devam edebilir, eğitim ve kariyerlerini akademik branşta sürdürebil-
irler.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ön lisans programı öğrencileri, elektronik labora-
tuvarlarında, deney masalarında osiloskop, güç kaynağı ve işaret üreticileri ile do-
natılmış düzenekler ile çalışmalar yaparlar.Bu laboratuvarlarda EKG eğitim seti, 
EKG simülatör eğitim seti, solunum hızı monitörü eğitim seti, EMG eğitim seti, 
EEG eğitim seti ve PCG eğitim seti bulunur.Bu programın mezunları, kamuya ait 
ya da özel hastahanelerde, laboratuvarlarda ve tıbbi cihaz satışı ve servisi sunan 
firmalarda teknisyenlikyapabilirler.

Elektronik teknolojisi ön lisans programında mezun olan öğrenciler ise bina ve 
sanayii elektrik tesisatlarının projelendirilmesi ve uygulamalarında, elektrik ma-
kinaları ve elektronik ev aletlerinin bakım/onarımlarında, bilgisayar bakım/ona-
rımlarında, kamu ve özel sektörde teknisyen olarak ve elektronik devre tasarım/
üretiminde hizmetler verebilmektedirler.

İnşaat Teknolojisi ön lisans programı mezunları, şantiye yöneticiliği, klasik çizim 
ve Auto-CAD çizim projeleri tasarımı, arazi ölçüm ve haritaların hazırlanması, 
bina metraj ve keşif raporlarının hazırlanması, inşaat sektöründe yapı laboratuvarı 
teknisyenliği ve yol yapımı/parselasyon teknikerliğiyapabilmektedirler.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programı mezunu olan öğrenciler ise 
bugün piyasada ihtiyaç duyulan, muhasebe işlemlerini bilgisayar ortamında tuta-
bilen, Sage İngilizce muhasebe programı ve Expert Türkçe muhasebe programla-
rını kullanabilen kalifiye elemanlar olarak iş dünyasına hazır halegelirler.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programı mezunları, hasta ile 
doktor arasındaki temel bağı oluşturmaktadılar. Bu programın mezunları hasta 
psikolojisinden anlayan, ön büro, dosya hazırlama, arşivleme ve randevu alma 
işlemlerini gereği ile yerine getirebilecek performansa sahip olurlar. Ayrıca bu 
programı tamamlayan bireyler kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlardaça-
lışabilmektedirler.

Harita ve Kadastro programı mezunları, inşaat sektöründeki ihtiyaca endeksli 
olarak yetiştirilmiş, kalifiye, profesyonel, iş ahlakı olan, yabancı dil olarak İngi-
lizceyi kullanabilen ve kalite kontrolü yapabilmede uzman ara elemanlar olarak 
piyasaya kazandırılırlar.

Bilişim Teknolojileri Yüksek Linsans Programı mezunları, sistem tasarımı, ve-
ritabanı tasarımı, sunucu ve istemci odaklı uygulamalar, ağ sistemleri ve bu sis-
temlerin analizleri alanlarında çalışabilirler. İlgili program 3 zorunlu ve 7 seçmeli 
toplamda 10 ders ile bir dönem projesinden oluşmaktadır. Öğrenciler mesleki ter-
cihlerine göre ihtiyaç duydukları dersleri seçebilirler.3

3. Doğu Akdeniz Üniversitesi, http://ww1.emu.edu.tr/en/academics/schools/computing-and-technolo-
gy/c/646,  Bilgisayar Teknoloji ve Yüksekokulu, http://sct.emu.edu.tr/

http://ww1.emu.edu.tr/en/academics/schools/computing-and-technology/c/646
http://ww1.emu.edu.tr/en/academics/schools/computing-and-technology/c/646
http://sct.emu.edu.tr/
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4.  BURSLAR

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu’nda bulunan 
programlarda okumakta olan öğrencilere uygulanan burs imkanları şuşekildedir;

•	 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri;

ÖSYS (YGS1) başarı sırasına göre %50 burslu ya da %100burslu,

DAÜ giriş sınavında başarı sağlayan KKTC vatandaşı olan öğrencilere %100, 
%50 ve %25 burslu okuma imkanı sunulmaktadır.

•	 BilgisayarProgramcılığı;

ÖSYS (YGS1) başarı sırasına göre %50 burslu ve %100burslu,

ÖSYS (YGS1) tercih sırasına göre %25 burslu (1. tercih), %20 burslu (2. tercih) 
ve %15 burslu (3.tercih),

KKTC vatandaşı, meslek lisesi mezunlarına ise sınavsız giriş hakkı sunulmakta-
dır.

•	 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi;

ÖSYS (YGS1) başarı sırasına göre %50 burslu ve %100burslu,

ÖSYS (YGS1) tercih sırasına göre %25 burslu (1. tercih), %20 burslu (2. tercih) 
ve %15 burslu (3.tercih),

KKTC vatandaşı, meslek lisesi mezunlarına ise sınavsız giriş hakkı sunulmakta-
dır.

•	 Elektronik Teknolojisi;

ÖSYS (YGS1) başarı sırasına göre %50 burslu ve %100burslu,

ÖSYS (YGS1) tercih sırasına göre %25 burslu (1. tercih), %20 burslu (2. tercih) 
ve %15 burslu (3.tercih),

KKTC vatandaşı, meslek lisesi mezunlarına sınavsız giriş hakkı,

Sınavsız giriş yapan tüm meslek lisesi mezunlarına devlet bursu alma imkanısu-
nulmaktadır.

•	 İnşaat Teknolojisi;

ÖSYS (YGS1) başarı sırasına göre %50 burslu ve %100burslu,

ÖSYS (YGS1) tercih sırasına göre %25 burslu (1. tercih), %20 burslu (2. tercih) 
ve %15 burslu (3.tercih), 

KKTC vatandaşı, meslek lisesi mezunlarına ise sınavsız giriş hakkı sunulmakta-
dır.

•	 Muhasebe ve VergiUygulamaları;

ÖSYS (YGS1) başarı sırasına göre %50 burslu ve %100burslu,

ÖSYS (YGS1) tercih sırasına göre %25 burslu (1. tercih), %20 burslu (2. tercih) 
ve %15 burslu (3.tercih),

KKTC vatandaşı, meslek lisesi mezunlarına ise sınavsız giriş hakkı sunulmakta-
dır.

•	 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik;
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ÖSYS (YGS1) başarı sırasına göre %50 burslu ve %100burslu,

ÖSYS (YGS1) tercih sırasına göre %25 burslu (1. tercih), %20 burslu (2. tercih) 
ve %15 burslu (3.tercih),

KKTC vatandaşı, meslek lisesi mezunlarına ise sınavsız giriş hakkı sunulmakta-
dır.

•	 Harita veKadastro;

ÖSYS (YGS1) başarı sırasına göre %50 burslu ve %100burslu,

ÖSYS (YGS1) tercih sırasına göre %25 burslu (1. tercih), %20 burslu (2. tercih) 
ve %15 burslu (3.tercih),

KKTC vatandaşı, meslek lisesi mezunlarına ise sınavsız giriş hakkı sunulmakta-
dır.

Bunlara ek olarak DAÜ, öğrencilere sporcu ve genel başarı olmak üzere iki ayrı 
branşta da burs olanakları sağlamaktadır.

5. ÖNERİLER VE SONUÇ

Yapılan çalışmada KKTC’de yer alan meslek yüksek okullarından DAÜ-Bilgi-
sayar ve Teknoloji Yüksek Okulu’nun mevcut eğitim durumu tespit edilmiştir. 
Gelişmiş ülkelerde orta ve yüksek mesleki eğitimin tüm eğitime oranı %70 an-
cak KKTC’ de bunun bir ön çalışması henüz yapılmamıştır. Bilgisayar ve Tek-
noloji Yüksek Okulu dahilindeki programlar ile piyasayı beslemekte, ancak 
farklı mesleki alanlarda da endüstrinin talebi olmakta ve bu talep yeterli oranda 
karşılanamamaktadır. Değinilmesi gereken ayrı bir nokta da; öğrencinin mesle-
ki eğitim ile aile faktörü arasında kalmasıdır. Birçok ailenin eğitim konusunda 
kalıplaşmış fikirleri mesleki eğitime yönelmek isteyen öğrencilerin önünde büyük 

bir engel oluşturmaktadır. Örneğin ailelerin, tıp, hukuk ve mühendislik gibi bran-
şların dışında yer alan bölümlerin toplum tarafından kabul görmeme yanılgısına 
düşmeleri öğrencilerin yanlış tercih yapmalarına sebebiyet vermektedir.

Yapılan çalışmada sunulan programların artışı ve ifade edilen sorunların çözümleri 
öğrenci, eğitim kurumu ve endüstri üçgeni arasında belirlenip, sonuca ulaştırıla-
caktır.
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SAĞLIK PROGRAMLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN KLİNİK 
UYGULAMALARDAN BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI 

GÜÇLÜKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sema KOÇ                                                                                           Gökçe BAĞCI

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu       

                           

ÖZET

Verilen Eğitimin temel amacına ulaşabilmesi için, biz eğitimcilerin ülkenin ge-
reksinimleri doğrultusunda, sağlık programı mezunlarından beklenen işlevler ve 
bu işlevleri yerine getirmek için mezunların sahip olması gereken yeterlilikler 
üzerinde ciddiyetle düşünmesi ve eğitimi bu yeterlilikleri sağlayacak şekilde dü-
zenlemesi gerekir. Bu nedenlerle bu çalışma, bir meslek yüksekokulunun sağlık 
programlarında okuyan öğrencilerinin klinik uygulamalardan beklentilerini ve 
karşılaştıkları güçlükleri değerlendirmek,  amacıyla tanımlayıcı olarak planlan-
mıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Programları, Klinik Uygulama, Öğrenci, Beklenti, 
Sorun
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EXPECTATIONS OF CLINICAL APPLICATIONS STUDENTS IN 
HEALTH PROGRAMS AND EVALUATION OF THE DIFFICULTIES 

ENCOUNTERED

ABSTRACT

To achieve the basic purpose of the given training, we according to the needs 
of the country of educators, health programs expected of graduate studies and 
earnestly consider the qualifications should have the graduates to carry out this 
work and training must organize to provide this capability. For these reasons 
this study, vocational high expectations of the students studying in the clinical 
practice of health programs and  to assess the difficulties they face in order was 
planned.

 

Key Words: Health Programs, Clinical Practise, Student, Expectation, Problem.

ÖZET

Eğitim süreci, öğrencilerin kendi disiplinlerine ilişkin bilgi, beceri, tutum ve etik 
standartları içselleştirmesine ve bunları davranışlarının bir parçası haline getir-
mesine katkı sağlamalıdır (Karaöz, 2003). Sağlık bakımı ile ilgili eğitimde temel 
ilke, öğrencilerin etkili ve uygun bakımı sağlamak üzere hazırlanmalarıdır. Bu 
hazırlıkta klinik öğretim her zaman eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olmuştur 
(Aytekin, Özer ve Beydağ, 2009). Uygulamaya dayalı tüm disiplinlerin eğitim 
programlarında olduğu gibi, Hemşirelik ve Sağlık Yüksek Okullarında teorik bil-
gi ve uygulama birbirini tamamlamalıdır (Çalışkan ve Akgöz, 2005). 

Bu eğitim sürecinde öğrenci bir taraftan gerekli kuramsal bilgileri alırken, diğer 
taraftan da uygulama alanlarında edindiği bilgileri uygulamaya ve bunları davra-
nışa dönüştürmeye çalışır (Karaçay ve Sevinç, 2010).

Klinik eğitim teorik bilgi ile uygulamanın bütünleşmesini, öğrencilerin gerçek or-
tamda yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlar. Hedef, önce öğrencilerin psiko-
motor becerilerinin geliştirilmesini sağlamak, sonra teorik bilgilerini teknik bece-
rileri ile birleştirerek/ bütünleştirerek kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmaktır 
(Çalışkan ve Akgöz, 2005).

Klinik eğitim, öğrencinin eleştirel düşünme, analiz etme, psikomotor, iletişim ve 
yönetim becerilerinin geliştirmeyi ve kendine güven duygusunu arttırmayı amaç-
lar ( Karaçay ve Sevinç, 2010). Aynı zamanda klinik eğitim öğrenciye klinik or-
tamda, genel hasta ve onun sorunları ile baş etmeye çalışma, teorik bilgisini uy-
gulamada kullanma ve sentez etme, psikomotor ve entelektüel becerilerde yeterli 
hale gelme, eleştirel düşünme, problem çözme, gözlem yapma, karar verme, ekip 
çalışmasına katılma ve gelecek rollere hazırlanma gibi fırsatları verir (Aytekin, 
Özer ve Beydağ, 2009).

Eğitim açısından uygun bir klinik uygulama alanı, öğrenmeye yardım edici bir 
atmosfere sahip olmalıdır. Öğrenmeye yardım edici atmosfere sahip uygulama 
alanları, eğitim hedeflerine uygun hasta gruplarının bulunduğu, öğrencilerin ye-
tişkin bireyler olarak görüldüğü, uygulamalar sırasında bilgi verilerek öğrencinin 
soru sormasının teşvik edildiği, zamanında ve yapıcı geri bildirimlerin verildi-
ği ve öğrencinin problem çözme, zaman yönetimi, profesyonel karar verme gibi 
yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlayan ortamlardır (Ünver, Çınar, Yüksel, 
Şahiner, Seven ve Yava, 2013).

Yeterli klinik eğitimci desteği, klinik uygulama alanının geliştirilmesi ve izlen-
mesi, öğrencilerin uygun kliniklere yerleştirilmesinde hastane yönetimi ile artmış 
işbirliği pratikte öğrenmeyi destekleyen üç unsurdur (Çalışkan ve Akgöz, 2005). 
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Bununla birlikte yapılan çalışmalar, klinik uygulamaların öğrenciler için stres 
oluşturması, kısa süreli olması, beceri odaklı olması, klinik ortamın öğrenme he-
deflerini karşılamaması, rol modeli görmekteki sorunlar ve iş merkezli çalışmalar 
nedeniyle tam olarak istendik şekilde uygulanamadığını göstermektedir (Ünsal, 
Öcal, Demiral, Alsan ve Karadeniz Mumcu, 2013).

Uygulamalı öğretimin yer aldığı klinik ortamlarda eğitimci ve öğrenci arasında 
dershane ortamındaki ilişkilerden farklı olarak daha yoğun ve birebir ve gerçeğe 
daha yakın bir etkileşim söz konusudur. Tüm öğrenmeler sosyal bir ortamda yer 
almakla birlikte klinikuygulamalı öğretim ortamı geleneksel akademik ortamdan 
çok daha fazla değişken içermektedir. Klinik uygulamadaki eğitimcinin davranış 
değişiklikleride öğretim ortamında etkili olabilmektedir(Aytekin, Özer ve Beydağ, 
2009).

Klinik eğitimde klinik personelde öğrencilerin güçlük yasamasına neden olmak-
tadır. Sağlık çalışanlarının kendi alanlarındaki otonomi derecesi, öğrencilerle kur-
dukları ilişki, onlara bakış açıları öğrencilerin güçlük yasamasına neden olmakta-
dır (Aytekin, Özer ve Beydağ, 2009).

Verilen Eğitimin temel amacına ulaşabilmesi için, biz eğitimcilerin ülkenin ge-
reksinimleri doğrultusunda, sağlık programı mezunlarından beklenen işlevler ve 
bu işlevleri yerine getirmek için mezunların sahip olması gereken yeterlilikler 
üzerinde ciddiyetle düşünmesi ve eğitimi bu yeterlilikleri sağlayacak şekilde dü-
zenlemesi gerekir.

Bu nedenlerle bu çalışma, bir meslek yüksekokulunun sağlık programlarında oku-
yan öğrencilerinin klinik uygulamalardan beklentilerini ve karşılaştıkları güçlük-
leri değerlendirmek,  amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.

1. GİRİŞ 

Eğitim süreci, öğrencilerin kendi disiplinlerine ilişkin bilgi, beceri, tutum ve etik 
standartları içselleştirmesine ve bunları davranışlarının bir parçası haline getir

mesine katkı sağlamalıdır. Sağlık bakımı ile ilgili eğitimde temel ilke, öğrencile-
rin etkili ve uygun bakımı sağlamak üzere hazırlanmalarıdır. Bu hazırlıkta klinik 
öğretim her zaman eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Uygulamaya 
dayalı tüm disiplinlerin eğitim programlarında olduğu gibi, Hemşirelik ve Sağlık 
Yüksek Okullarında teorik bilgi ve uygulama birbirini tamamlamalıdır. Bu eğitim 
sürecinde öğrenci bir taraftan gerekli kuramsal bilgileri alırken, diğer taraftan da 
uygulama alanlarında edindiği bilgileri uygulamaya ve bunları davranışa dönüş-
türmeye çalışır.

Klinik eğitim teorik bilgi ile uygulamanın bütünleşmesini, öğrencilerin gerçek or-
tamda yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlar. Hedef, önce öğrencilerin psiko-
motor becerilerinin geliştirilmesini sağlamak, sonra teorik bilgilerini teknik bece-
rileri ile birleştirerek/ bütünleştirerek kalıcı davranış değişiklikleri oluşturmaktır. 
Klinik eğitim, öğrencinin eleştirel düşünme, analiz etme, psikomotor, iletişim ve 
yönetim becerilerinin geliştirmeyi ve kendine güven duygusunu arttırmayı amaç-
lar. Aynı zamanda klinik eğitim öğrenciye klinik ortamda, genel hasta ve onun 
sorunları ile baş etmeye çalışma, teorik bilgisini uygulamada kullanma ve sentez 
etme, psikomotor ve entelektüel becerilerde yeterli hale gelme, eleştirel düşünme, 
problem çözme, gözlem yapma, karar verme, ekip çalışmasına katılma ve gelecek 
rollere hazırlanma gibi fırsatları verir.

Eğitim açısından uygun bir klinik uygulama alanı, öğrenmeye yardım edici bir 
atmosfere sahip olmalıdır. Öğrenmeye yardım edici atmosfere sahip uygulama 
alanları, eğitim hedeflerine uygun hasta gruplarının bulunduğu, öğrencilerin ye-
tişkin bireyler olarak görüldüğü, uygulamalar sırasında bilgi verilerek öğrencinin 
soru sormasının teşvik edildiği, zamanında ve yapıcı geri bildirimlerin verildiği 
ve öğrencinin problem çözme, zaman yönetimi, profesyonel karar verme gibi ye-
teneklerini ortaya çıkarmalarını sağlayan ortamlardır.

Yeterli klinik eğitimci desteği, klinik uygulama alanının geliştirilmesi ve izlen-
mesi, öğrencilerin uygun kliniklere yerleştirilmesinde hastane yönetimi ile artmış 
işbirliği pratikte öğrenmeyi destekleyen üç unsurdur. Bununla birlikte yapılan ça-
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lışmalar, klinik uygulamaların öğrenciler için stres oluşturması, kısa süreli olması, 
beceri odaklı olması, klinik ortamın öğrenme hedeflerini karşılamaması, rol mo-
deli görmekteki sorunlar ve iş merkezli çalışmalar nedeniyle tam olarak istendik 
şekilde uygulanamadığını göstermektedir.

Uygulamalı öğretimin yer aldığı klinik ortamlarda eğitimci ve öğrenci arasında 
dershane ortamındaki ilişkilerden farklı olarak daha yoğun ve birebir ve gerçeğe 
daha yakın bir etkileşim söz konusudur. Tüm öğrenmeler sosyal bir ortamda yer 
almakla birlikte klinik uygulamalı öğretim ortamı geleneksel akademik ortamdan 
çok daha fazla değişken içermektedir. Klinik uygulamadaki eğitimcinin davranış 
değişiklikleri de öğretim ortamında etkili olabilmektedir.

Klinik eğitimde klinik personelde öğrencilerin güçlük yasamasına neden olmak-
tadır. Sağlık çalışanlarının kendi alanlarındaki otonomi derecesi, öğrencilerle kur-
dukları ilişki, onlara bakış açıları öğrencilerin güçlük yasamasına neden olmak-
tadır. Verilen eğitimin temel amacına ulaşabilmesi için, biz eğitimcilerin ülkenin 
gereksinimleri doğrultusunda, sağlık programı mezunlarından beklenen işlevler 
ve bu işlevleri yerine getirmek için mezunların sahip olması gereken yeterlilikler 
üzerinde ciddiyetle düşünmesi ve eğitimi bu yeterlilikleri sağlayacak şekilde 
düzenlemesi gerekir. Bu nedenlerle bu çalışma, bir meslek yüksekokulunun sağ-
lık programlarında okuyan öğrencilerinin klinik uygulamalardan beklentilerini ve 
karşılaştıkları güçlükleri değerlendirmek,  amacıyla tanımlayıcı olarak planlan-
mıştır.

2. GEREÇ YÖNTEM

2.1.  Araştırmanın Amacı ve Türü

Yükseköğretim kurumlarında kalite geliştirme çalışmalarının en önemli gösterge-
lerinden biri, eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerin memnuniyetinin değer-
lendirilmesidir.

Bu çalışma, bir meslek yüksekokulunun sağlık programlarında okuyan öğrencile-
rinin klinik uygulamalardan beklentilerini ve karşılaştıkları güçlükleri değerlen-
dirme, amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.

2.2 Araştırmanın Yeri ve Zamanı

Araştırma İstanbul il sınırları içerisinde bulunan bir Vakıf Meslek Yüksekokulun-
da 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir.

2.3.  Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın genel evrenini Sağlık Programlarında okumakta olan öğrenciler 
oluştururken, çalışma evrenini bir Vakıf Meslek Yüksekokulunun Sağlık bölüm-
lerinde okuyan öğrencileri ( N= 581) oluşturmaktadır. Araştırmaya alınan sağlık 
programları İlk ve Acil Yardım (n=135) , Yaşlı Bakımı (n=91), Fizyoterapi (n=42), 
Radyoterapi (n=80), Sağlık Kurumları İşletmeciliği (n=153) ve Tıbbi Doküman-
tasyon ve Sekreterlik (n=80) programlarıdır.  Örneklem seçiminde tesadüfi taba-
kalı örneklem türü kullanılmıştır. Örneklem olarak araştırmaya gönüllü katılmak 
isteyen ve uygulamaya çıkmış olan sağlık programı öğrencileri alınmıştır.  Henüz 
uygulamaya çıkmamış olan sağlık bölümü öğrencileri örneklem kapsamına dahil 
edilmemiştir.

2.4. Veri Toplama Aracı

Veri toplama aracı olarak, sağlık programlarında okuyan öğrencilerinin klinik 
uygulamalardan beklentileri ve karşılaştıkları güçlüklerinin değerlendirilmesine 
ilişin yazılı kaynak taranarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu 
kullanılmaktadır. Anket formu öğrencilerin demografik bilgilerini, klinik uygu-
lamalardan beklentilerini ve klinik uygulamalarda karşılaştıkları sorunları içeren 
sorulardan oluşmaktadır. Anket formunun pilot uygulaması aynı Meslek Yükse-
kokulu’nun örneklem dışında tutulacak olan 10 öğrencisi ile yapılmıştır. Pilot uy-
gulama sonrası forma son hali verilmiştir. Veriler araştırmacılarca sadece araştır-
manın bulguları olarak değerlendirilip gizli tutulmuştur.
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2.5.  Veri Toplama Aracının Uygulanması

Formlar uygulanmadan önce katılımcılara çalışmayla ilgili bilgi verilecek ve ça-
lışmaya alınan öğrencilerden sözel izin, uygulamanın yapıldığı okulun müdürün-
den ise yazılı izin alınmıştır.

2.6.  Verilerin Değerlendirilmesi

Araştırmadan elde edilen veriler araştırmacılar tarafından SPSS (Statical Program 
For Social Sciences) paket programı kullanılarak bilgisayara girilecek ve yine 
aynı bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi sayı ve 
yüzdelik hesabı ile yapılmıştır.

2.7.  Araştırmanın Etik Boyutu

Araştırmada etik ilkelere bağlı çalışılmıştır. Anket formlar uygulanmadan önce 
uygulamanın yapıldığı okulun müdüründen yazılı izin, öğrencilerden ise sözel 
izin alınmıştır.Örneklem grubuna dahil olan öğrencilere anketler uygulanırken 
gönüllülük ilkesi esas alınmıştır. Gönüllülük ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda ku-
rumun ve katılımcıların isimlerine yer verilmemiştir. 

3.  BULGULAR

Araştırma kapsamına alınan 469 öğrencinin yaş ortalaması 20,7 olup; araştırmaya 
katılan öğrencilerin %64’ü bayan, % 36’sı erkektir.

Grafik 1’de öğrencilerin %54’ü okuduğu bölümü sevdiklerini, %27’si kısmen 
sevdiklerini, %19’u sevmediklerini belirtmişlerdir.

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

Grafik 2’de öğrencilerin okudukları bölümü seçme nedenlerine yönelik sorulan 
soruya verdikleri cevaplar sırasıyla; mesleği sevdiğim için (%32), iş imkanı fazla 
olduğu için (%24), çevre önerisiyle (%18), ÖSS puanım yettiği için (%15), ailem 

istediği için (%11) şeklinde olmuştur.

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

Grafik 3’de Öğrencileri meslekleri ile ilgili en çok tedirgin eden konular; çalış-
ma şartlarının zorluğu (%24), aylık gelirinin az olması (%21), mesleki ilerleme-
nin güç olması (%20), mesleki sorumluluğun fazla olması (%14), teorik bilginin 
yetersiz olabileceği (%12), uygulamada kendini yetersiz hissetmek (%9) olarak 
tespit edilmiştir.

Grafik 4’de öğrencilerin %44’ü klinik uygulamaya ayrılan süreyi yetersiz bulur-
ken, %19’u kısmen yeterli, %37’si ise yeterli bulduklarını belirtmişlerdir.

Grafik 5’de öğrencilerin %48’i okullarında onlarla beraber staja çıkan öğretim 
elemanı sayısını yeterli bulurken, %36’sı yetersiz, %16’sı ise kısmen yeterli bul-
maktadırlar.

Grafik 6’da öğrencilerin %47’si uygulamalar esnasında keyifle ve huzurla öğren-
me imkanı bulabildiklerini ifade ederken; %28’i kısmen keyif aldıklarını, %25’i 
ise keyifle öğrenme imkanı bulamadıklarını ifade etmişlerdir.

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

Grafik 7’de hastaneye ilk staja başladığınızda ilk ne hissetiniz sorusuna öğrenci-
lerin verdikleri yanıtlar sırasıyla; harika işte benim yerim sonunda staja başladım 
(%42), çok endişelendim (%25), hastaları acı içinde görünce üzüntüye kapıldım 
(%19,8) , ben buraya ait değilim (%13) bu mesleği yapamam olmuştur.

Grafik 8’de öğrencilerin %37’si staj alanında kendilerine soyunma odası, giyin-
me odası, yemek vb. gibi imkanlar sunulduğunu ifade ederken, %33’ü bu gibi 
imkanlar sunulmadığını, %30’u ise kısmen bu gibi imkanların sunulduğunu ifade 
etmişlerdir.
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Grafik 9’da öğrencilerin %40’ı okul yönetiminin stajla ilgili problemlerine çözüm 
bulmadığını ifade ederken; %33’ü çözüm bulunduğunu fakat geç bulunduğunu 
belirtmişlerdir. Öğrencilerin sadece %27’si stajla ilgili yaşadıkları sorunlara okul 
yönetimi tarafından kısa sürede çözüm bulunduğunu ifade etmişlerdir.

Grafik 10’da Teorik derslerde aldıkları eğitimi ne derece uygulama imkânı bul-
duklarına yönelik soruya öğrencilerin; %34’ü orta derecede yeterli, %20’si ye-
tersiz, %19’u oldukça yeterli, %18’i yeterli, %9’u ise oldukça yetersiz cevabını 
vermişlerdir.

Grafik 11’de uygulamalarda hocaların rol model olması ile ilgili sorulan soruya 
öğrencilerin; %51’i evet, %30’u evet ama yetersiz, %19’u hayır cevabını vermiş-
lerdir.

Grafik 12’de uygulama performanslarının hocalar tarafından ne ölçüde gözlendi-
ğine yönelik soruya öğrencilerin; %32’si çok iyi, %29’u iyi, %24’ü orta, %10’u 
kötü, %5’i ise çok kötü yanıtını vermişlerdir.

Grafik 13’de öğrencilerin sadece %34’ü stajda en çok yardımı hocalarından aldık-
larını ifade etmişlerdir. Geri kalan %66’sı ise hemşire, sınıf arkadaşı, hastane per-
soneli, doktor, tıbbi sekreter, Paramedik/ATT gibi genelde hastane çalışanlarından 
ve sınıf arkadaşlarından yardım aldıklarını belirtmişlerdir.

Grafik 14’de korkusuz stressiz kendinden emin uygulamayı kimin yanında yapar-
sınız? Sorusuna öğrencilerin sadece%18’i hocalarımın yanında cevabını vermiş-
lerdir. Öğrencilerin %32’si hastane çalışanlarının, %30’u tek başımayken, %20’si 
arkadaşlarımın yanında yanıtını vermişlerdir.

Grafik 15’de öğrencilerin uygulamalar esnasında karşılaştığınız sorunlara verdi-
ğiniz ilk tepki sorusuna verdikleri cevaplar sırasıyla; bilirkişiye danışmak (%48), 
duruma göre farklı tepki vermek (%23), kendince çözüm yolları aramak (%15), 
hakkını savunmak (%8), sessiz kalmak (%6) yanıtları olmuştur.

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

Grafik 16’da öğrencilerin %56’sı klinik uygulamalarda hocalarıyla problem yaşa-
madığını ifade ederken,  %44’ü problem yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Problem 
yaşadığını belirten öğrencilerin yaşadıkları problemler sırasıyla; hocam benimle 
fazla ilgilenmedi, hocam beni hasta önünde sorguladı, hocam yetersiz, hocam oto-
riter, hocam beni diğer hastane çalışanlarının önünde sorguladı, hocam beni ren-
cide etti ve hocam diğer hastane çalışanları beni azarladığında arkamda durmadı 
şeklinde belirtilmiştir.

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

Grafik 17’de öğrencilerin klinik uygulamada öğretim görevlilerinden beklentileri 
sırasıyla; yeterli klinik denetim ve rehberlik yapması (%22), benim fikirlerime 
önem vermesi (%21), uygulamaları birlikte yapabilme (%14), rol model olma 
(%13), tüm gün yanımızda durma (%12), hataları affedici olması (%7),  savunucu 
olması (%7), başkalarının yanında rencide etmemesi olmuştur.

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

Grafik 18’de öğrencilerin klinik uygulamadan beklentileri sırasıyla; Uygulamala-
ra aktif katılımın desteklenmesi (%20), sağlık ekibinin olumlu yaklaşımı (%16), 
öğretim elamanının anlayışlı ve destekleyici olması (%14), fiziki koşulların iyi 
olması (%12), staj süresinin uzatılması (%11), okulun klinik ortamın seçimini 
belli kriterler doğrultusunda yapması (%11), araştırma olanaklarının sağlanması 
(%10), öğretim elamanlarının sürekli yanında olması (%6) olmuştur.

4. TARTIŞMA 

Öğrencilerin %54’ü okuduğu bölümü sevdiklerini, %27’si kısmen sevdiklerini, 
%19’u sevmediklerini belirtmişlerdir. Karadağ ve diğerlerinin (2013) yaptıkları 
çalışmada da bizim çalışmamıza yakın sonuçlar elde edilmiştir.
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Bu çalışmada öğrencilerin %55,4’ü okuduğu bölümü severken, %24,0’ı karasız 
olduklarını, %20,6’sı ise sevmediklerini belirtmişlerdir.

Meslek seçimi, meslek seçenekleri arasından bireyin kendisine uygun olana yö-
nelmesidir. Ancak bu yönelişi, mesleğin konumu, iş olanakları, yetenek, ilgi, aile, 
medya gibi faktörler etkilemektedir. Çalışmamızda, öğrencilerin okudukları bölü-
mü seçme nedenlerine yönelik sorulan soruya verdikleri cevaplar sırasıyla; mesle-
ği sevdiğim için (%32), iş imkanı fazla olduğu için (%24), çevre önerisiyle (%18), 
ÖSS puanım yettiği için (%15), ailem istediği için (%11) şeklinde olmuştur. Bir 
başka çalışmada sağlık programı öğrencilerinin mesleği tercih etme nedenleri 
sırasıyla; açıkta kalmamak, büyüklerinin isteği, iş imkânının olması, çocukluk 
hayali olması, boşta kalmamak olarak tespit edilmiştir. Karadağ ve diğerlerinin 
(2013) hemşirelik öğrencilerine yönelik yaptıkları çalışmada da mesleği seçme 
nedenleri; iş olanağının fazla olması (%48,3), mesleği sevmesi (%21,6), ailenin 
isteği (%15,5), ve ÖSS  puanının yetmesi (%14,5) olarak tespit edilmiştir. Ya-
pılan bir başka çalışmada ise, sağlık yüksekokulu öğrencilerinin mesleği seçme 
nedenleri; sınav sistemi nedeniyle, iş bulma kolaylığı, ideali olduğu için, sağlık 
meslek lisesi çıkışlı olduğum için şeklinde sıralanmıştır. Görüldüğü gibi yapılan 
çalışma sonuçları bizim çalışmamızla paralellik göstermektedir. Ayrıca bütün ça-
lışmalarda mesleği seçmede etkili olan en önemli bulgulardan birinin mesleğin iş 
imkânları olduğunu görmekteyiz.

Çalışmamızda öğrencileri meslekleri ile ilgili en çok tedirgin eden konular; çalışma 
şartlarının zorluğu (%24), aylık gelirinin az olması (%21), mesleki ilerlemenin 
güç olması (%20), mesleki sorumluluğun fazla olması (%14), teorik bilginin 
yetersiz olabileceği (%12), uygulamada kendini yetersiz hissetmek (%9) olarak 
tespit edilmiştir. Başka bir çalışmada; araştırma kapsamına alınan öğrencilerin 
%59,57’si mesleğin çalışma şartlarından tedirgin olduklarını ifade etmişlerdir.

Öğrencilerin %44’ü klinik uygulamaya ayrılan süreyi yetersiz bulurken, %19’u 
kısmen yeterli, %37’si ise yeterli bulduklarını belirtmişlerdir. 

Çalışmamızda, öğrencilerin %48’i okullarında onlarla beraber staja çıkan 
öğretim elemanı sayısını yeterli bulurken, %36’sı yetersiz, %16’sı ise kısmen 
yeterli bulmaktadırlar. Karadağ ve diğerlerinin (2013) yaptıkları çalışmada 
da uygulamada daha az sorun yaşanması için öğretim elemanlarının sayısının 
arttırılması gerektiği önerisinde bulunulmuştur.

Öğrencilerin %47’si uygulamalar esnasında keyifle ve huzurla öğrenme imkânı 
bulabildiklerini ifade ederken; %28’i kısmen keyif aldıklarını, %25’i ise keyifle 
öğrenme imkanı bulamadıklarını ifade etmişlerdir. Aydın ve Argun’un (2010) yap-
tıkları çalışmada ise; bizim çalışmamızın aksine öğrencilerin %75,18’i uygulama-
lar esnasında keyifle ve huzurla çalışma imkânı bulamadıklarını belirtmişlerdir.

Hastaneye ilk staja başladığınızda ilk ne hissetiniz sorusuna öğrencilerin verdik-
leri yanıtlar sırasıyla; harika işte benim yerim sonunda staja başladım (%42), çok 
endişelendim (%25), hastaları acı içinde görünce üzüntüye kapıldım (%19,8) , 
ben buraya ait değilim (%13) bu mesleği yapamam olmuştur. Yapılan bir başka 
çalışmada ise; sağlık yüksekokulu öğrencilerine öğrencilerinin kliniğe çıktıkları 
ilk gün ile uygulama süresince tanımladıkları duygu durumları incelendiğinde; 
%79,6’sının heyecanlı, %48,1’inin endişeli, %38,9’unun korkulu, %35,6’sının se-
vinçli, %22,2’sinin mutlu, %18,5’unun güvenli ve %14,8’inin kendini rahat his-
settikleri tespit edilmiştir.

Çalışmamızda öğrencilerin %37’si staj alanında kendilerine soyunma odası, 
giyinme odası, yemek vb. gibi imkanlar sunulduğunu ifade ederken, %33’ü bu 
gibi imkanlar sunulmadığını, %30’u ise kısmen bu gibi imkanların sunulduğunu 
ifade etmişlerdir. Atasoy ve Sütütemiz (2014) yaptıkları çalışmada öğrencilerin 
hemşirelik eğitimine yönelik beklentileri arasında ‘‘hastane ortamında öğrenciler 
için giyinme, seminer odası vb. olmalıdır’’ beklentisini tespit etmişlerdir. Yine 
başka bir çalışmada öğrenciler hastanelerin fiziki yetersizlikleriyle ilgili sorun-
larının basında daimi ve düzenli bir soyunma odasının bulunmamasını dile getir-
mişlerdir.
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Klinik öğrenme ortamının fiziki koşulları, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak 
kolaylıklara ve olanaklara sahip olmalıdır.  Uygulama alanlarında öğrenciler ve 
eğiticiler için; kütüphane, toplantı odaları, giyinme odaları ve yemek olanakları 
sağlanmalıdır. Ama yapılan çalışmalar uygulamalarda öğrenmeyi kolaylaştıracak 
bu olanakların yetersiz olduklarını göstermektedir.

Öğrencilerin %40’ı okul yönetiminin stajla ilgili problemlerine çözüm 
bulmadığını ifade ederken; %33’ü çözüm bulunduğunu fakat geç bulunduğunu 
belirtmişlerdir. Öğrencilerin sadece %27’si stajla ilgili yaşadıkları sorunlara okul 
yönetimi tarafından kısa sürede çözüm bulunduğunu ifade etmişlerdir. Aydın ve 
Argun (2010) yılında yaptıkları çalışmada da bizim çalışmamıza benzer sonuçlar 
elde edilmiştir. Bu çalışmada; sağlık yüksekokulu öğrencilerinin %61,70’i okul 
yönetiminin stajla ilgili sorunlarına çözüm bulmadığını belirtirken, %36,8’i çözüm 
bulduğunu fakat geç bulduğunu belirtmişler, öğrencilerin sadece %1,42’si kısa 
sürede çözüm bulunduğunu belirtmişlerdir. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin 
eğitimleri ile ilgili görüşlerine yönelik yapılan bir başka çalışma sonuçlarında 
‘‘üniversitelerin araç, gereç ve altyapı imkânlarının arttırılması ve yöneticilerin 
bu konuda daha duyarlı olmaları gerekliliği’’ vurgulanmıştır.

Teorik derslerde aldıkları eğitimi ne derece uygulama imkânı bulduklarına yö-
nelik soruya öğrencilerin; %34’ü orta derecede yeterli, %20’si yetersiz, %19’u 
oldukça yeterli, %18’i yeterli, %9’u ise oldukça yetersiz cevabını vermişlerdir. 
Hemşirelik öğrencilerinin acil servis klinik uygulamasına yönelik görüşlerinin 
incelendiği bir çalışmada;  öğrenciler öğrendikleri teorik bilgiyi uygulamada kul-
lanabilme durumlarını yeterli (%44,9), orta derece yeterli (%32,1), yetersiz (%9) 
oldukça yeterli (%7,7), oldukça yetersiz (%6,4) olarak belirtmişlerdir. Aydın ve 
Argun (2010) yaptıkları çalışmada öğrenciler aldıkları tüm derslerle ilgili uygu-
lamaya çıkamadıklarını ve teorik derslerinde öğrendikleri bilgiyi çok iyi uygula-
ma fırsatı bulamadıklarını belirtmişlerdir. Yapılan çalışma sonuçları çalışmamızla 
benzerlik göstermektedir.

Uygulamalarda hocaların rol model olması ile ilgili sorulan soruya öğrencilerin; 
%51’i evet, %30’u evet ama yetersiz, %19’u hayır cevabını vermişlerdir. Gerek 
teorik derslerde gerekse uygulama alanlarında öğretim elamanının özellikle rol 
modelliği ve öğrenciye sağladığı destek, öğrencinin bakım davranışını öğrenmesi 
ve mesleğine saygı duymasının olumlu yönde pekiştirir. Ayrıca uygulama alan-
larında öğretim elemanlarının yeterli rol model olmaması uygulamada yaşanan 
sorunların temel nedenleri arasındadır.

Uygulama performanslarının hocalar tarafından ne ölçüde gözlendiğine yönelik 
soruya öğrencilerin; %32’si çok iyi, %29’u iyi, %24’ü orta, %10’u kötü, %5’i ise 
çok kötü yanıtını vermişlerdir. Aydın ve Argun’un (2010) yılında yaptıkları ça-
lışmada da öğrencilerin %40,3’ü uygulama performanslarının hocalar tarafından 
yeterince gözlemlenemediğini belirtmişlerdir. Klinikte hocaların ve öğrencilerin 
beraber toplantı, ders, vaka analizi vb. yapabilecekleri bir toplantı salonunun ol-
maması bu düşünceye neden olabilir şeklinde düşünülebilir. 

Öğrencilerin sadece %34’ü stajda en çok yardımı hocalarından aldıklarını ifade 
etmişlerdir. Geri kalan %66’sı ise hemşire, sınıf arkadaşı, hastane personeli, 
doktor, tıbbi sekreter, Paramedik/ATT gibi genelde hastane çalışanlarından ve sı-
nıf arkadaşlarından yardım aldıklarını belirtmişlerdir. Karadağ ve diğerleri (2013) 
yaptıkları çalışmada öğrenciler uygulama sırasında en çok klinik hemşiresi ve 
sınıf arkadaşlarının yanlarında olduğunu, en az ise öğretim elamanlarının yanla-
rında olduğunu ifade etmişlerdir. Yine yapılan bir başka çalışmada öğrencilerin 
karşılaştıkları hastalıklarla ilgili konuları ilk olarak hemşirelere sordukları tespit 
edilirken, aynı çalışmada merak ettiğim konuları hocalara sorarım diyenlerin ora-
nı %6,66 olarak tespit edilmiştir.

Korkusuz stressiz kendinden emin uygulamayı kimin yanında yaparsınız? Soru-
suna öğrencilerin sadece%18’i hocalarımın yanında cevabını vermişlerdir. Öğ-
rencilerin %32’si hastane çalışanlarının, %30’u tek başımayken, %20’si arkadaş-
larımın yanında yanıtını vermişlerdir. Yapılan bir başka çalışmada da öğrencilerin 
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%39,71’i korkusuz stressiz ve kendinden emin bir uygulamayı en iyi yalnız yap-
tıklarını belirtmişlerdir.

Öğrencilerin uygulamalar esnasında karşılaştığınız sorunlara verdiğiniz ilk tepki 
sorusuna verdikleri cevaplar sırasıyla; bilirkişiye danışmak (%48), duruma 
göre farklı tepki vermek (%23), kendince çözüm yolları aramak (%15), hakkını 
savunmak (%8), sessiz kalmak (%6) yanıtları olmuştur. Aytekin ve diğerlerinin 
(2009) yaptığı çalışmada öğrencilerin uygulama esnasında karşılaştıkları sorunlara 
verdikleri tepkiler bizim çalışmamızla benzerlik göstermekle olup, sıralaması 
farklıdır. Bu çalışmada öğrencilerin ilk tepkileri; sessiz kalmak (%41,1), duruma 
göre farklı tepki vermek (%29,5), bilirkişiye danışmak ve hakkını savunmak 
(%16,4), kendince çözüm yolları aramak (%13) olarak bulunmuştur. Hastane 
uygulamalarında öğrencilerin yaşamış olduğu sorunlar yetersiz bir eğitim 
almalarına neden olmakta, bunun sonucu olarak meslekte kötü bir icraat olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Öğrencilerin %56’sı klinik uygulamalarda hocalarıyla problem yaşamadığını 
ifade ederken,  %44’ü problem yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Problem yaşadığını 
belirten öğrencilerin yaşadıkları problemler sırasıyla; hocam benimle fazla 
ilgilenmedi, hocam beni hasta önünde sorguladı, hocam yetersiz, hocam otoriter, 
hocam beni diğer hastane çalışanlarının önünde sorguladı, hocam beni rencide 
etti ve hocam diğer hastane çalışanları beni azarladığında arkamda durmadı 
şeklinde belirtilmiştir. Yapılan bir başka çalışmada da öğrencilerin %77,1’i 
öğretim elamanının saygı ilkesi ihlali yapmaları nedeniyle sorun yaşadıklarını 
ifade etmişlerdir. Aynı çalışmada öğretim elamanlarının öğrenciye uyguladığı 
saygı ilkesi ihlalleri; hocam beni hasta önünde sorguladı, hocam benimle kinayeli 
konuştu, hocam bana karşı otoriter, hocam beni diğer hastane çalışanları ve hasta 
yakınlarının gözü önünde sorguladı, diğer hastane çalışanları beni azarladığında 
hocam benim arkamda durmadı, hocam bana kaba davrandı, hocam beni rencide 
etti olarak tespit edilmiştir.

Çalışmamızda öğrencilerin klinik uygulamada öğretim görevlilerinden beklentileri 
sırasıyla; yeterli klinik denetim ve rehberlik yapması, benim fikirlerime önem 
vermesi, uygulamaları birlikte yapabilme, rol model olma, tüm gün yanımızda 
durma, hataları affedici olması, savunucu olması, başkalarının yanında rencide 
etmemesi olmuştur. Yapılan bir başka çalışmada öğrencilerin öğretim elamanından 
beklentileri; savunucu olması, anlayışlı olması, motive edici olması, öğrenciye 
yardım edici olması ve klinikte yanında bulunması olarak bulunmuştur. Yine Gör-
gülü’nün (2001) klinik uygulamalarda öğrencilerin öğretim elamanından beklen-
tilerini değerlendirdiği çalışmasında öğrencilerin öğretim elamanından beklenti-
leri; öğretim elemanının yardım etmesi, anlayışlı olması, yapıcı iletişi kurması, 
yeterli nitelikte olması, yargılayıcı olmaması ve sürekli klinikte olması olarak bu-
lunmuştur. Bir başka çalışmanın sonucunda ise öğrencilerin klinik uygulamalar-
dan istenilen kazanımları sağlayabilmeleri için öğretim elamanlarının öğrencinin 
yanında daha uzun süre bulunması ve rol model olması gerektiği vurgulanmıştır. 
Öğrencilerin beklentilerinin öğretim elamanı tarafından dikkate alınması eğitimin 
niteliği açısından önemli bir gerekliliktir.

Öğrencilerin klinik uygulamadan beklentileri sırasıyla; Uygulamalara aktif 
katılımın desteklenmesi (%20), sağlık ekibinin olumlu yaklaşımı (%16), öğretim 
elamanının anlayışlı ve destekleyici olması (%14), fiziki koşulların iyi olması 
(%12), staj süresinin uzatılması (%11), okulun klinik ortamın seçimini belli kri-
terler doğrultusunda yapması (%11), araştırma olanaklarının sağlanması (%10), 
öğretim elamanlarının sürekli yanında olması (%6) olmuştur. Yapılan bir başka 
çalışmada da öğrencilerin öğretim elamanından beklentileri; ‘‘öğretim elamanları 
öğrencisini savunucu olması’’ ve ‘‘profesyonel iletişim becerilerine sahip olmala-
rı’’ olarak bulunmuştur. Ünver ve diğerlerinin (2013) hemşire öğrencilerin klinik 
uygulamalardan beklentilerine yönelik yaptıkları çalışmada da sonuçlar; uygula-
malara aktif katılımın destelenmesi, staj süresinin yeterli olması, sağlık ekibinin 
iyi yaklaşımı, öğretim elamanının anlayışlı ve destekleyici olması, fiziki koşulla-
rının iyi olması ve araştırma olanaklarının olması olarak bulunmuştur. 
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Uygulamalar sırasında öğrencinin yönlendirilmeye, desteklenmeye ve bu desteği 
hissetmeye ihtiyacı vardır. Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar yapılan diğer ça-
lışma sonuçları ile benzerlik göstermektedir.

5.  SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda; klinik uygulamalar sırasında öğ-
rencilerin en çok yardımı hastane çalışanları ve arkadaşlarından aldıkları, okul 
yönetiminin öğrencilerinin stajla ilgili sorunlarına kısa sürede çözüm bulmadığı, 
öğrencilerin, kendinden emin, stressiz ve rahat bir uygulamayı öğretim görev-
lilerinin yanında yapamadıkları, öğrencilerin klinik uygulamaya ayrılan süreyi 
yetersiz buldukları, öğretim görevlilerinden anlayışlı, destekleyici ve savunucu 
olmalarını bekledikleri, öğretim görevlilerinin öğrenciye  rol model olmasını ve 
daha uzun süre yanlarında olmasını istedikleri, öğretim görevlilerinin onları ren-
cide etmemesini ve bağışlayıcı olmalarını istedikleri, klinik uygulama alanlarında 
fiziki koşulların yetersiz (soyunma odası, toplantı odası gibi) olduğu  sonuçlarına 
ulaşılmıştır.

Bu sonuçlar doğrultusunda;

•	 Bu tür araştırmaların öğrencilerin uygulamalar hakkında duygu, düşünce ve bek-
lentilerinin daha net bir şekilde belirlenmesi ve sorunlara çözüm yolu buluna-
bilmesi için periyodik olarak tekrarlanması ve sonuçlarının öğrenci eğitiminde 
kullanılması,

•	 Her klinik uygulama öncesi öğrencilerin beklentileri ve uygulamanın hedefleri 
konuşulmalı ve uygulama sonunda hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı konusunda de-
ğerlendirme yapılması, 

•	 Meslek yüksekokullarının klinik uygulamalar için araç, gereç ve altyapı imkan-
larını arttırmaları ve yöneticilerin staj konusunda öğrenciye daha fazla destek ol-
ması,

•	 Klinik uygulamalarda öğrencileri yönlendirebilecek, denetleyebilecek ve değer-
lendirebilecek yeterli sayıda öğretim görevlisinin olması,

•	 Öğrencilerin klinik uygulamalardan yeterli kazanımları sağlayabilmeleri için; 
Öğretim elemanlarının  uygulamalarda öğrenciyle maksimum düzeyde birlikte 
olarak iyi bir rol model ve rehber olması,

•	 Öğretim elamanının öğrenciyi savunucu olması, hataları karşısında rencide 
etmemesi ve öğrencilerini uygun bir dille uyarması,

•	 Klinik öğrenme ortamının fiziki koşullarının öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıra-
cak şekilde düzenlenmesi (toplantı, giyinme, soyunma odası ve yemek imkânları 
vb.)

•	 Klinik örenme ortamının öğrencinin yararına düzenlenebilmesi için, okul ve uy-
gulama alanlarında çalışan kişilerin öğrenci eğitiminde iş birliğinin önemine inan-
maları ve bu amaçla ortak politikalar oluşturmaları,

•	 Bu araştırmanın farklı üniversitelerin sağlık programlarında okuyan öğrencileri 
de içine alarak daha geniş bir örnekleme uygulanması ve

•	 Öğrencilerin öğretim elemanlarından beklentilerine yönelik ayrı bir çalışma 
yapılması önerilebilir.

          KAYNAKÇA

ATASOY; Işıl ve SÜTÜTEMİZ; Nihan (2014) “Bir Grup Hemşirelik Son 
Sınıf Öğrencisinin Hemşirelik Eğitimi İle İlgili Görüşleri’’, Florance Nightingale 
Hemşirelik Dergisi, C:22 (2), s.94-104.

AYDIN; Fatih Mehmet ve ARGUN; Şamil Mustafa (2010)  “Bitlis Eren 
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Uy-
gulamalarından Beklentileri ve Karşılaştıkları Sorunlar’’, Acıbadem Üniversitesi 



I. Ulusal Şişli Sempozyumu

9695

Sağlık Bilimleri Dergisi, C:1 (4), s.209-213.

AYTEKİN; Süheyla,  ÖZER; Gök Fadime ve BEYDAĞ; Derya Kerime 
(2009), “Denizli Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Kar-
şılaştıkları Güçlükler”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, C:4 (10),  s.138-139.

BEYDAĞ; Derya Kerime,  GÜNDÜZ; Arzu ve  ÖZER; Gök Fadime, 
(2008) “Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitimlerine ve Mesleklerine Bakış 
Açıları, Meslekten Beklentileri’’, Pamukkale Tıp Dergisi, C:1 (3), s. 137-142.

BÖLÜKBAŞ;  Nurgül, (2006) “Ordu Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri-
nin Sosyodemografik Özellikleri ve Eğitimleri İle ilgili Görüşleri’’, Atatürk Üni-
versitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C:9 (1), s.49-56.

ÇALIŞKAN; Türkan ve AKGÖZ; Semra (2005)   “Sağlık Yüksekokulu 
Öğrencilerini Mesleki yaşama Hazırlamada Yıl İçi ve Yaz Stajlarının Katkısı’’, 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C:31(1),   s.9-10.

ÖRGÜLÜ; Selma (2001, “Klinik Uygulamalarda Öğrencilerin Öğretim 
Elemanlarından Beklentileri”  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 
Dergisi,  C:8 (1), s.1-13.

HACIHASANOĞLU Rabia ve ark. (2008) “Sağlık Yüksekokulu Birinci 
Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya İlişkin Kaygı Düzeylerinin Belirlenme-
si”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C:11(1), s.69-74.

KARACAY; Pelin, SEVİNÇ Selvet (2010) ‘‘Hemşirelik Öğrencilerinin 
Klinik Performanslarının Değerlendirilmesi 1: Klinik Değerlendirmede Kullanı-
lacak Veri Kaynakları”, C:7(2), S.6-9.

KARACAY; Pelin, SEVİNÇ; Selvet (2010) “Hemşirelik Öğrencilerinin 
Klinik Performanslarının Değerlendirilmesi 2: Klinik Değerlendirme Süreci”, 
C:7(2), S.6-10.

KARADAĞ; Gülendam ve ark. (2013) “Hemşire Öğrencilerin Klinik Uy-
gulamada Karşılaştıkları Güçlükler ve Klinik Hemşireler Hakkındaki Görüşleri”, 
TAF Preventive Medicine Bulletin, 12 (6), s.665-670.

KARAÖZ;  Süreyya, (2003) “Hemşirelikte Klinik Öğretime Genel Bir 
Bakış ve Etkin Klinik Öğretim İçin Öneriler. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştir-
me Dergisi”, C: 1,  S.15-19.

ÜNSAL; Cansu ve ark. (2013) “Trabzon’da Bir Sağlık Yüksekokulunda 
Okuyan Öğrencilere Klinik Uygulamalarda Öğretim Elemanlarının Uyguladığı 
Etik İlke İhlalleri”, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, C:2(3), s. 
314-315.

ÜNVER; Vesile ve ark. (2013) “Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin 
Acil Servis Klinik Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi’’, Hemşirelikte 
Eğitim ve Araştırma Dergisi, C:10(3), s. 12-17.

TOSUN; Nuran ve ark. (2008) “Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin 
İntörn Eğitim Programından Beklentileri İle Program Sonunda Kazanım ve Öne-
rilerinin Değerlendirilmesi”, Gülhane Tıp Dergisi, 50: 164-171.

I. Ulusal Şişli Sempozyumu

9897

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE MESLEKİ EĞİTİMDE 
ULUSLARARASI AKREDİTASYON SÜRECİ

Şebnem ÇOBAN                    Cihan ÜNAL                     Doç. Dr.    Mustafa İLKAN

Doğu Akdeniz Üniversitesi       

ÖZET

Akreditasyon, yetkili kuruluşlar tarafından, yapılan çalışmaların belirli standartlar 
çerçevesinde, kalitelerinin ve güvenilirliklerinin teyit edildiğinin kanıtıdır. Bunun-
la birlikte eğitim sektöründeki akreditasyon kuruluşlarının, güvenilirliği ve geçer-
liliği olup olmadığı da göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur. 
Günümüzde artan üniversite sayısı ve rekabetten dolayı, üniversitelerin eğitim ka-
litelerini göstermeleri açısından, akreditasyonlar büyük önem kazanmıştır. Mes-
leki eğitimde akreditasyonlar, hem mesleki eğitim veren öğretim kurumlarının 
bireysel değerlendirme yapmalarına katkı sağlamak, hem de verilen eğitime bir 
standart kazandırmak açısından çok önemlidir. Bunun yanında akreditasyon veren 
kurumların, akreditasyon almış kurumları yıllık değerlendirmeleri, bu kurumla-
rın eğitim kalitesini hem güncellemekte hem de arttırmaktadır. KKTC’de (Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) mesleki eğitim veren kurumlarda akreditasyon süreci, 
üniversite sayısı günden güne arttığından dolayı çok büyük önem kazanmıştır. 
DAÜ (Doğu Akdeniz Üniversitesi), ABET (The Accreditation Board for Engine-
ering and Technology), ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programmes in 
Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics), FIBAA (Founda-
tion for International Business Administration),  ACA (The American Communi-
cation Association),  AQAS (Agency for Quality Assurance through Accredita-
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tion of Study Programs),EDEXCEL (Higher National Diploma-HND-UK), gibi 
uluslarası geçerliliğe sahip akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiştir. 
Eğitim kurumlarının akreditasyonları, hem eğitim kurumuna hem de öğrencilere 
büyük avantajlar sağlamaktadır. Akredite edilmiş mesleki eğitim veren kurumlar-
da öğrenim gören öğrencilerin, standart ve yüksek kalitede eğitim aldıklarından 
dolayı eğitimlerine farklı bir ülkede devam etmelerine olanak sağlamaktadır. Bu-
nun yanı sıra öğrencilere iş olanakları açısından da büyük fırsatlar yaratmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akreditasyon, Kalite, Mesleki Eğitim, Standart

INTERNATIONAL ACCREDITATION PROCESS IN VOCATIONAL 
EDUCATION IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS

ABSTRACT

Accreditation is proof that certain commodities are in accordance with the de-
termined standards of quality and reliability assigned by the competent authori-
ties. In addition to this another important issue regarding accreditation is the re-
liability and validity of educational institutions.  In today’s world where there is 
an ever increasing number of universities being established, which inevitably cre-
ates competition amongst them, the acquirement of accreditation has gained even 
greater importance. Accreditation in vocational education and vocational training 
that contributes to making the individual assessment of educational institutions 
it is also crucial to provide a standard education. Institutions that have been ac-
credited continue to receive annual evaluations in order to continue to improve 
the quality of education and its currency.  Gaining accreditation for vocational 
educational institutions has become very important in the TRNC (Turkish Repub-
lic of Northern Cyprus) since the number of universities is increasing from day 
to day.EMU (Eastern Mediterranean University) has been officially accredited 

by the following institutions: ABET (The Accreditation Board for Engineering 
and Technology), ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programmes in Engi-
neering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics), FIBAA (Foundation for 
International Business Administration), ACA (The American Communication As-
sociation), AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study 
Programs), EDEXCEL (Higher National Diplomas-HND-UK). Institutions that 
have been accredited provide great advantages to both the student sand the edu-
cational institutions likewise. Students who are studying in accredited vocational 
educational institutions will have the opportunity to continue with their studies in 
different countries, due to the officially accredited high quality education they will 
have received. This also creates great job prospects for the students.

Key Words: Accreditation, Quality, Vocational Education, Standard

1. GİRİŞ

Günümüzde artan üniversite sayısı ve rekabetten dolayı, üniversiteler kalitelerini 
göstermek amacı ile markalaşmaya büyük önem vermektedirler. Markalaşmak 
için de üniversiteler akreditasyon sürecine girmişlerdir. Özellikle mesleki eğitim 
veren kuruluşların markalaşmadaki amacı hem eğitim kalitelerini arttırmak, hem 
de mezunlarına, aldıkları eğitimin güncel oluşundan dolayı iyi iş imkânları sağ-
lamaktır. Markalaşma hem yerli hem de yabancı öğrenci potansiyelini, kaliteli ve 
güncel eğitim verildiğinden dolayı arttırmaktadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), bir üniversiteler adası olmakla ünlendi-
ğinden, adamızda gün geçtikçe üniversite sayısı artmaktadır. Adamızdaki bir çok 
üniversitenin verdiği eğitim dilinin İngilizce olmasından dolayı, yabancı öğren-
ciler tarafından da çok fazla tercih edilmektedir. Ülkemizde bazı üniversitelerin 
verdikleri eğitimin kalitesini dünya standartlarına taşıması ve yeni açılan üniver-
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siteler tarafından gölgelenmemesi için, markalaşma büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizdeki köklü üniversiteler, kalitelerini gösterip daha da güncelleyip arttır-
mak için uluslararası geçerliliğe sahip akreditasyon kuruluşlarınca akredite edil-
meye (markalaşmaya) başlamışlardır.

2. ÜNİVERSİTELERDEAKREDİTASYONLARIN ÖNEMİ VE NEDENLERİ

Mesleki eğitim alacak olan kişilerin, alacakları eğitimin kaliteli, güncel ve çalış-
ma alanlarında yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Mesleki eğitim alan 
kişiler, işverenlere, kalitesi ve güncelliği onaylanmış diploma, sertifika vb bel-
geleri sunmaları, hem onların önünü açmakta hem de aldıkları kaliteli eğitimi 
ispatlamaktadır (Onuncu Kalkınma Planı, 2013). Kaliteli ve güncel eğitim veren 
kurumların, bunu ispatlamak için akredite olmaya ihtiyaçları vardır. Akreditasyon 
süreci, mesleki eğitim veren kurumların, hem kendi içlerinde değerlendirme yap-
malarına, hem de yetkili kuruluşlar tarafından değerlendirmelerine olanak sağla-
yan bir sistemdir (Aktan & Gencel, 2007). Akreditasyon aslında sonu olmayan, 
süreklilik arz eden, eğitim kurumlarının hem kendi içlerinde hem de akreditasyon 
kurumlarınca, belli periyotlarda denetlenmesi sürecidir. 

Akreditasyonlara olan ilginin artmasının nedenlerinden bazıları:

•	 Okul harçlarının günden güne artması, 

•	 Üniversite sayısının artması, 

•	 Üniversitelerin uluslararası camiada üne kavuşması, 

•	 Kalitesiz eğitim ve sahte diploma veren üniversitelerin açığa çıkması,

•	 Uluslararası mesleki eğitim veren kurumlar arasında, öğrenci ve öğretim görevli-
leri değişim programlarının kolaylaşması ve yaygınlaşması 

•	 Eğitim için kullanılan araçların güncellenmesi ve yenilenmesi.

Yukarıda saymış olduğumuz unsurlar da akreditasyonların ne kadar önemli oldu-
ğunu büyük ölçüde ortaya koymaktadır.

3.  KKTC ÜNİVERSİTELERİNİN AKREDİTASYONLARI

KKTC’de şu anda faaliyette olan on tane üniversite bulunmaktadır. Bunlar:

•	 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

•	 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)

•	 Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)

•	 Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)

•	 Girne Üniversitesi 

•	 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)

•	 Akdeniz Karpaz Üniversitesi

•	 Lefkoşa İngiliz Üniversitesi

•	 İTÜ KKTC Eğitim ve Araştırma Yerleşkesi

•	 ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Yukarıda adı geçen üniversitelerden DAÜ, UKÜ, ve GAÜ uluslararası geçerlili-
ğe sahip akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiştir. Yukarıda adı ge-
çen diğer üniversitelerden bazıları da bu süreci başlatmak için adım atmışlardır. 
Akreditasyon uygulamaları, kalitesiz eğitim veren kurumların çalışmalarını açığa 
çıkarmak ve bu hizmeti alacak olan bireyleri bu konuda bilgilendirmek için çok 
büyük önem arz etmektedir. Bir çok ülkede sahte diploma veren, diploma fabrika-
sı olarak adlandırılan üniversiteler gün geçtikçe artmaktadır.Ülkemizde, bu kötü 
unvan ile anılmak istemeyen köklü üniversitelerimiz, akreditasyon çalışmalarına 
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başlayıp, başarılı bir şekilde sürdürmektedirler.

UKÜ’de Mühendislik Fakültesi bölümlerinden İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar 
Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mühendislik Eğitim Prog-
ramları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü ise Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK)
tarafından akredite edilmiştir. GAÜ’de Mühendislik programları da ASIIN (Acc-
reditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural 
Sciences and Mathematics) akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiştir.

4.  DAÜ’DE AKREDİTASYON SÜREÇLERİ

KKTC’de giderek artmakta olan üniversite sayısından dolayı, üniversiteler arası 
kalite yarışı da doğru orantılı olarak artmaktadır. Adamızın en köklü üniversite-
si olan DAÜ, bu rekabet sürecinde kendi kalitesini uluslararası alanda arttırmak 
ve aynı zamanda kalitesiz eğitim veren diğer üniversitelerden kendisini ayırmak 
için çeşitli akreditasyon kuruluşlarınca, akredite edilmiş ve edilmeye de devam 
etmektedir.

DAÜ uluslararası akreditasyonları ile dikkat çeken, 85 farklı ülkeden 17 bini aş-
kın öğrencinin eğitim gördüğü DAÜ akreditasyonlarına yenilerini ekleyerek Av-
rupa standartlarındaki eğitimini tescil ettirmiştir. (Üniversitem, 2014)

DAÜ’de bugüne kadar;

•	 ABET (The Accreditation Board for Engineering and Technology), 

•	 ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informati-
cs, Natural Sciences and Mathematics), 

•	 FIBAA (Foundation for International Business Administration),  

•	 ACA (The American Communication Association),  

•	 AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs),

•	 MİAK(Mimarlık Akreditasyon Kurulu – Architectural Accrediting Board),

•	 EDEXCEL (Higher National Diploma-HND-UK)

•	 vb. uluslarası geçerliliğe sahip akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edil-
miştir.

DAÜ Mühendislik Fakültesi,

•	 Elektrik - Elektronik Mühendisliği, 

•	 İnşaat Mühendisliği, 

•	 Makine Mühendisliği, 

•	 Bilgisayar Mühendisliği, 

•	 Endüstri Mühendisliği programları ABET akreditasyonuna,

İletişim Fakültesi, 

•	 Gazetecilik (Türkçe), 

•	 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce / Türkçe), 

•	 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce), 

•	 Radyo-TV ve Sinema (İngilizce / Türkçe) lisans programları ile 

•	 İletişim, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı ve Dijital Medya ve Film 
yüksek lisans programları ACA akreditasyonuna,

İngiliz Dili Eğitimi (ELT) Bölümü ve İç Mimarlık Bölümü AQAS akreditasyo-
nuna,
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Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu,

•	 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Programı ASIIN akreditasyonuna,

•	 İşletme ve Ekonomi Fakültesi, 

•	 Turizm Fakültesi, 

•	 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, 

•	 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile 

•	 İşletme ve Finans Yüksekokulu FIBAA akreditasyonuna,

•	 Mimarlık Bölümü MİAK akreditasyonuna sahiptir.

Bunun yanı sıra, Bilgisayar Teknoloji Yüksek Okulu ile Turizm ve Otelcilik Yük-
sek Okulu yetkili EDEXCEL merkezleridir.

5.  DAÜ -BTYO’DAKİ AKREDİTASYON SÜRECİ

Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu, DAÜ’nün kuruluşundan bu yana mesleki 
eğitim vermektedir. BTYO nüfusunun yarısından fazlası İngilizce eğitim veren 
tezsiz master programı ve Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (BTBS 
– IT) bölümünde,35 farklı ülkeden gelen öğrenciler oluşturmaktadır. BTYO bün-
yesinde bulunan ve aşağıda listelenmiş olan diğer tüm bölümler ise Türkçe eğitim 
vermektedir.

•	 Bilgi Teknolojileri Master Programı (Tezsiz),

•	 4 yıllık Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (BTBS - IT) 

•	 3 yıllık programlar

o İnşaat ve Teknik Çizim Teknolojisi

o Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

o Bilgisayar Programcılığı

o Elektrik - Elektronik Teknolojisi

o Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

o Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

•	 2 yıllık programlar

o Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

o İnşaat Teknolojisi 

o Bilgisayar Destekli Teknik Çizim

o Bilgisayar Programcılığı

o Harita ve Kadastro

o Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

o Bankacılık ve Sigortacılık

o Elektrik - Elektronik Teknolojisi

o Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Alman Akreditasyon Konseyi tarafından akredite edilen 7 ajanstan biri olan Al-
man kökenli ASIIN, DAÜ ile birlikte BTYO – BTBS programını denetleyerek 
akredite etmiştir. ASIIN denetleme kurulunun, okul yönetimi, rektörlük, laboratu-
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var ve eğitim olanaklarını değerlendirdikten sonra kütüphane, müfredat, öğrenci 
eğitim çıktıları, ders işleme yöntemi ve tekniklerini inceleyip değerlendirdikten 
sonra akreditasyon süreci tamamlanmıştır. Akreditasyon süreci yaşayan bir süreç 
olup kalitenin sürekli olması için, kurum içi gerekli komite ve çalışma gruplarının 
oluşup kendi içinde denetleme yapmasını da gerektirmektedir.

DAÜ-BTYO’nun Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (BTBS) programı-
nın ASIIN akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmesi ve ayrıca Avrupa 
Birliği’nde Bilgisayar Yazılım eğitiminde kalite belgesi olan EuroINF kalite bel-
gesini almasının ardından, bir çok Avrupa Birliği üniversitesinde İşletme alanın-
daki bölümleri akredite eden bir akreditasyon kuruluşu olan yine Alman köken-
li FIBAA tarafından da akredite edilerek, KKTC ve bölge coğrafyasında bir ilk 
olma özelliğini taşımaktadır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı ile Tıbbi 
Dokümantasyon programı akreditasyon sürecinden başarı ile geçerek FIBAA ak-
reditasyonunu almıştır. DAÜ – BTYO, FIBAA ve ASIIN akreditasyonları ve kali-
te belgeleri ile Avrupa Yüksek Öğrenim alanına da girmiştir. (Üniversitem, 2014)

DAÜ’de Mesleki eğitim veren BTYO -  BTBS bölümü  EuroINF kalite belgesi 
ve ASIIN akreditasyonlarını alan KKTC’de ve bölgede bir ilk olma unvanını taşı-
maktadır. Sonuç olarak, BTBS bölümü Avrupa Birliğinde eğitim veren bilgi tek-
nolojileri (IT) bölümlerine denk gelen ve mezunlarına uluslararası arenada daha 
rahat çalışma ve iş bulma fırsatı yaratmaktadır.

5.1 DAÜ - BTYO’DA DEVAM EDEN AKREDİTASYON SÜRECİ

BTYO bünyesindeki tek 4 yıllık bölüm olan Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 
Sistemleri (IT), 2011 yılında, Fen ve Mühendislik Bilimlerini Denetleme ve Akre-
ditasyon Kurumu olan ASIIN tarafından akredite edilmiştir. İnşaat Teknolojisi (2 
ve 3 yıllık), Elektrik – Elektronik Teknolojisi (2 ve 3 yıllık), Biyomedikal Cihaz 
Teknolojileri (2 ve 3 yıllık), Bilgisayar Programcılığı (2 ve 3 yıllık), Harita ve Ka-

dastro (2 yıllık) programları, ASIIN tarafından, Eylül 2014 tarihinden başlatmış 
oldukları akreditasyon sürecini, 2015 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlamayı 
hedeflemektedirler. Yukarıda belirtilen programların eğitim dili Türkçe olması-
na rağmen, ders notları başta olmak üzere, tüm müfredat İngilizce diline çevril-
miş ve güncelleştirilmiştir. Bu süreçte eğitim ve öğretim materyalleri güncelleri 
ile değiştirilmiş, bilgisayar, elektrik – elektronik, topografya ve diğer uygulama 
laboratuarlarına güncel teknolojinin kullanıldığı modern aletler alınmıştır. Bu 
da bölümlerimizin öğrenci sayılarını arttırmasına ve bu bölümlerin kalitelerini 
standartlaştırmasına olanak sağlayacaktır. Bu sürecin tamamlanmasının ardından 
DAÜ – BTYO’daki tüm bölümler bulunduğu coğrafyada bir ilki gerçekleştirip 
Meslek Yüksek Okulu olarak ilgili kuruluşlar tarafından akredite edilecektir.  Bu 
bağlamda DAÜ – BTYO bölümleri hem rakiplerinin bir adım önüne geçecek hem 
de tercih edilme sebeplerini arttıracaktır.

6.  AKREDİTE OLAMANIN AVANTAJLARI

Akreditasyonlar, eğitim kurumlarında verilecek olan hizmetlerin kalitesini, ge-
çerliliğini ve güncelliğini standartlaştırmaktadır.Ancak sürekliliği sağlamak için 
akreditasyonların belirli aralıklarla yenilenmesi gerekmektedir (Rehber, 2002).

Mesleki eğitimde akreditasyon çalışmaları, ilgili kuruma ve bu kurumdan hiz-
met alacak olan bireylere bir çok avantajlarsağlamaktadır.Bu avantajları şöyle 
sıralayabiliriz.

•	 Bir eğitim kurumunun mükemmeliyet standartlarını sağlayıp sağlamadığı,  akre-
ditasyonlarla kanıtlanabilir.

•	 Akreditasyonlar mezunların kolay iş bulabilmelerini ve işverenlerin de bu akredi-
tasyonlar sayesinde başvuran adayların kaliteli bir eğitim alıp almadıkları konu-
sunda avantaj sağlar.

•	 Transfer işlemlerinde akreditasyonlar, standart bir sistem olduğundan öğrencilere 
kolaylık sağlar.
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•	 Akreditasyonlar öğrenci – öğretim elemanı değişim programlarında büyük kolay-
lıklar sağlar.

•	 Uluslararası geçerliliğe sahip olan bir eğitim kurumunun almış olduğu akreditas-
yonlar, öğrencilerin ve velilerinin kuruma olan güvenini arttırır.

•	 Medya aracılığı ile yapılan tanıtımlarda, akreditasyonlara sahip olan eğitim ku-
rumların, kaliteli öğrencilere ulaşmasını kolaylaştırır.

•	 Akreditasyonlar, öğrenci sayılarının artmasında büyük rol oynar.

•	 Üçüncü dünya ülkelerinden gelen, bu kurumlarda eğitim alıp mezun olan veya 
eğitimlerine devam eden öğrencilerin deneyimleri ve ilgili eğitim kurumları adına 
yayınlamış oldukları makale veya reklamlar yine bu ülkelerden öğrenci akışını 
arttırıp hızlandırmaktadır.

•	 Eğitim kurumlarının, derslerde kullandıkları materyalleri sürekli güncelleyip, gü-
nümüz teknolojisini yakından takip etme olanağı sağlar.

•	 Mezun olan öğrencilerin uluslararası geçerliliğe sahip diploma ve benzeri belge-
lere sahip olurlar.                                                                                                                              

7. SONUÇ 

Akreditasyon, birçok ülkede ve sektörde topluma sunulan program ve hizmetlerin 
niteliklerinin standart bir yaklaşımla güvence altına alınması için geliştirilen bir 
yöntemdir. Akreditasyon süreci bir kuruluşta çalışanlar arası diyalogları iyileş-
tiren, kurumun daha iyiye gidebilmesi için vizyon belirleyen, verilen hizmetten 
yararlanan tüketicilere hizmetin niteliği hakkında bilgi veren bir sistemdir.

Küreselleşen dünyamızda, Avrupa Birliği ile entegrasyon politikalarını benimse-
miş olan ülkemizin, eğitim kurumlarının da entegrasyona uygun bir hale getiril-
mesi, bu süreçteki önemli aşamalardan biridir. Üniversitelerin, hem eğitim öğre-

tim hem de akademik üretkenlik gibi temel işlevlerini nitelikli bir biçimde yerine 
getirebilmeleri için, kalite güvencesini sağlaması önemli bir gerekliliktir. Bu ge-
reklilikler de ancak uluslararası geçerliliğe sahip kuruluşlar tarafından güvence 
altına alınıp süreklilikleri sağlanabilir.

DAÜ-BTYO bünyesinde bulunan, BTBS bölümü uluslararası akreditasyon kuru-
mu olan ASIIN tarafından akredite edildikten sonra, üçüncü dünya ülkelerinden 
gelen, hem yeni öğrenci, hem de transfer öğrenci akışını hızlandırmış ve yükselt-
miştir.
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ÖZET

Bu çalışmada meslek yüksekokullarının Türk kamuoyundaki algısı ele alına-
rak, Türk yükseköğretim tarihinde şu ana kadar hak ettiği yere ulaşamamış olan meslek 
yüksekokullarının temel sorununun meslek yüksekokulları ile ilgili zaman içinde 
oluşmuş olan kamuoyu algısı olduğu ileri sürülmüştür. Meslek yüksekokullarının 
yükseköğretim tarihindeki yeri, ortaya çıkış amacı ve bu amacı destekleyen ya-
sal zemin ile meslek yüksekokulu kurulması ile hedeflenen meslek lisesi mezunu 
ve üniversite mezunu arasındaki ara eleman yetiştirme ihtiyacı kamuoyu algısı-
nın kötü yönetilmesi sebebiyle sekteye uğramış ve bunun sonucunda Türkiye’deki 
meslek yüksekokulları, yükseköğretim sistemi içinde “marjinal” ya da“merkezin dı-
şında” bir konuma itilmiştir. Çoğunlukla, gelişmiş ekonomilerin yükseköğretim 
sistemlerinde yer alan “CommunityCollege/Technical College”ların yurt dışındaki 
oldukça pozitif algısı ile karşılaştırıldığında, Türkiye’deki meslek yüksekokullarının 
meslek lisesi mezunlarının, daha az başarılı lise mezunlarının ve lisans program-
larına hak kazanamayanların açık öğretimden önce son çare olarak tercih etmek 
zorunda kaldıkları yükseköğretim kurumları haline getirilmiştir. Meslek yükseko-
kullarının kuruluş amaçları göz önüne alındığında bu oldukça endişe verici bir du-
rumdur. Bu çalışma kapsamında, meslek yüksekokullarının bugünkü görüntüsü-
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nün ve sahip olduğu negatif algının en büyük nedeninin öğrencilerde, ailelerde ve 
genel ülke kamuoyunda oluşan genel kanı olduğu sonucuna varılmış ve bu durum 
maalesef işgücü piyasalarını da olumsuz etkilemiştir. Bunun neden olduğu negatif 
algı mesleki eğitim, meslek yüksekokulları ve yükseköğretim üzerine yapılmış 
çalışmalarda meslek yüksekokullarının ele alınışı ile birlikte tarihsel süregelişine 
ilişkin veriler üzerinden ilişkilendirilmiştir. Sonuç olarak, bu algının birey (öğren-
ci ve aile), sanayi (işgücü piyasası) ve yükseköğretim kurumları (toplumun yük-
seköğrenime bakışı ve yükseköğretim yapılanması arasındaki ilişki) üçgeninde 
çözülebileceği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Meslek Yüksekokulu Algısı, Mesleki Eğitim İhtiyacı, 
Yükseköğretim ve Mesleki Eğitim Sorunsalı

THE NEGATİVE PERCEİVED THOUGHTS REGARDİNG 
VOCATİONAL SCHOOLS İN TURKEY: THE REASONS AND THE 

SOLUTİONS

ABSTRACT

This study investigates the current perceptions towards the vocational schools in 
public opinion in Turkey. It is suggested that the underlying reason why voca-
tional schools haven’t yet acquired their well-deserved place in the Turkish high-
er education history is the current perceived public opinion towards vocational 
schools that they evolved over time. The place of vocational schools in the history 
of higher education, the reason why they came into existence and the legal back-
ground that supports it, the public opinion about the need of raising intermediate 
workforce that would claim a place between the vocational lycee graduates and 
undergraduate education graduates were badly managed; and as a result, the vo-
cational schools in Turkey have started to be considered as “marginal” or “outside 
the centre” of Turkish tertiary education. On the other hand, when compared with 

the relatively highly positive perceptions of “Community Colleges or Technical 
Colleges” in public opinion abroad (the countries other than Turkey); the voca-
tional schools in Turkey have started to be perceived as a level of higher education 
which vocational high lycee graduates, relative less successful lycee school grad-
uates, or the lycee graduates who can’t qualify for undergraduate education resort 
to before they must prefer to study at open university. This is quite alarming when 
the goals underlying to foundations of setting up vocational schools in the first 
place are taken into account. Within the context of this study, it was found out that 
the main reason underlying the current image and the negative perceptions that the 
vocational schools in Turkey have in public opinion was the negative perceived 
thoughts of students and their families and this, unfortunately, has had a negative 
impact on the labour markets as well. The negative perceptions resulted from this 
fact was evaluated through the previous studies conducted upon vocational edu-
cation, vocational schools and tertiary education. These studies were evaluated 
from the aspect they look at vocational schools and correlated along with the data 
regarding the historical development of vocational schools. As a result, a conclu-
sion was reached that this negative perception can be ameliorated within a triangle 
of the individual (students and their families), the industry (labour markets) and 
higher education institutions (the relation between the society’s stance at tertiary 
education and the structure of the higher education).

Key Words: Turkey, Perceptions towards Vocational Schools, the Need for 
Vocational Education, Higher Education and the Problem of Vocational Education

1.  GİRİŞ

Nitelikli insan gücü yetiştirmek günümüz ülkelerinin en önemli yatırımların-
dan biri olarak görülmekte ve küresel rekabet piyasasında en önemli unsur ola-
rak yerini almaktadır. Bu bakımdan ülkelerin küreselleşme ile birlikte değişen 
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yeni dünya düzenine adapte olabilmesi ve ekonomik düzende kalkınmayı sürdürülebilir 
hale getirmenin ve rekabet edilebilirliği artırmanın temel şartı eğitimden geçmekte-
dir. Eğitim, gerek sosyo-kültürel gerekse ekonomik açıdan ülkelerin olumlu bir 
şekilde değişimine öncü olan ve bu değişimin değerini belirleyen en temel hu-
suslardan biridir (Akın ve diğ., 2007). Hızla yükselen ve gelişen ekonomilerden biri 
olan Türkiye’nin de bu düzende en üst sıralarda yer alabilmesi ve rekabet edilebilirliğini 
artırması için, iş dünyasının da en çok ihtiyaç duyduğu; mesleki ve teknik alanda iyi 
eğitim görmüş, teknoloji alanında kendini sürekli geliştiren ve yenileyen bireylere sahip 
olması gerekmektedir. Bu noktada mesleki eğitim büyük rol oynamaktadır. 

Uçar ve Özerbaş (2013)’a göre mesleki ve teknik eğitim, bireysel ve toplumsal ya-
şamın temel taşları olmakla birlikte bireye mesleki bilgi, beceri ve donanım ka-
zandırılmasının yanı sıra aynı zamanda bireyi mesleki olarak hem zihinsel hem 
de kişilik olarak sosyal, ekonomik ve duygusal yönlerden geliştirme sürecidir. 
Böylesine önemli olan mesleki eğitimden en üst düzeyde faydalanmak adına, 
öncelikle bunun daha üstün donanımlı bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. 
Nitekim ülkedeki potansiyel iş gücünün iş hayatına uygun bir hale getirilmesinde 
mesleki eğitimin rolü oldukça büyüktür (Sarıbıyık, 2013). Bu noktada Türkiye’de 
mesleki yeterlilik adına verilen eğitimler ise orta öğretim basamağında meslek 
liseleri, sonrasında iki yıllık ön lisans veya dört yıllık lisans eğitimleri ve ayrıca 
çıraklık eğitim sistemi ile karşılanmaktadır. Böylesine bir sistem içerisinde temeli 
meslek liselerine dayanan ve devamı niteliğinde olup bir adım daha öteye taşıya-
cak olan meslek yüksekokullarında verilen eğitimler ve bu okullardan mezun olan 
öğrencilere gerek iş gücü piyasalarında gerekse toplumca kabul görmesini sağlayacak bir 
statünün sağlanması gerekliliği en önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2.  TÜRKİYE’DE MESLEK YÜKSEKOKULLARININ YERİ VE ÖNEMİ

Türkiye genç ve dinamik bir nüfusa sahip oluşuyla diğer ülkelere oranla iş gücü 
potansiyeli yüksek olması sebebiyle avantajlı konumda olmasına rağmen bu po-
tansiyeli verimli ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi adına daha ileri adımlar at-
ması gerekmektedir. Nitekim sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin alanında ye-

terli bilgi ve tecrübeye sahip nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyması ile bu alanda 
bireylerin yetiştirilmesini sağlayacak meslek yüksekokulları ve mesleki ve teknik 
eğitim başlıca rol oynamaktadır. Eğitimin bilgi çağının en önemli ve en değerli 
parçası olduğu için, küresel ekonomilerin de üzerinde önemle durduğu ve dikkat 
çektiği bir rekabet aracıdır. Bu bakımdan Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin 
ve meslek yüksekokullarının öncelikli olarak tarihsel süregelişini incelemek, bu yönde 
ileriye dönük yatırımlar ve planlamaların yapılmasında çok büyük katkılar sağlayacaktır. 

Öncelikli olarak Osmanlı İmparatorluğu tarihine baktığımızda teknik eleman ihtiyacının 
karşılanması adına birçok çalışma yapıldığını görebiliriz. Selçuklu ve Osmanlı dö-
nemlerinde Anadolu’da yaşayan halkın ticaret, ekonomi, sanat vb. çeşitli zanaat 
dallarında yetiştirilmelerini ve aynı zamanda ahlaki yönden de yetiştirilmelerine 
olanak sağlayan Âhilik teşkilatı bugünkü mesleki ve teknik eğitimin temel yapı 
taşını oluşturmaktadır. Usta-çırak ilişkisi çerçevesinde devam eden süreç zamanla 
sanayileşme ile birlikte yerini mesleki eğitim kurumlarına bırakmıştır. 20. yy baş-
langıcında ise o dönemin ihtiyaç duyulan alanları ve batılı sistemlerdeki eğitim 
kurumları dikkate alınarak yetenekli ve bilgili elemanlar yetiştirmek adına birçok 
mektep kurulmuştur. Yazgan(2014)’a göre günümüzde mesleki ve teknik eğitimin 
yapıldığı kurumlarının başlıca temelini, 1863 yılında Niş’de Mithat Paşa tarafından 
açılan ıslahhaneler oluşturmaktadır. Türkiye’de ilk eğitim ise 1911 yılında ku-
rulan Kondüktor Fen Mektebi ile başlamış ve daha sonra adı olarak Nafia Fen 
Mektebi değiştirilmiş, öğrenim süresi ise ortaokuldan sonra iki yıl olarak belirlen-
miştir. Daha sonra ise 1968 yılında Ankara ve İstanbul’da açılan tekniker okulları 
1971 yılında kapatılmıştır. 1974-1975 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesin-
de Türkiye’de ilk meslek yüksekokulu açılmış, sonrasında ise 1982 yılında üni-
versitelere bağlanarak Yükseköğretim Kurulu çatısı altında toplanmıştır. 

Mesleki ve teknik eğitim, hem toplumu hem de iş gücü piyasalarını gerek eğitim 
düzeyi olarak gerekse sosyo-ekonomik bakımdan geliştirmekle birlikte aynı za-
manda daha da ileriye taşıması bakımından son derece önemli rol oynamaktadır. 
1986 yılında çıkartılan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu bu bakımdan atılan en 
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büyük adımlardan biridir. Bu kanun ile birlikte mesleki ve teknik okullar, işletme-
lerle iş birliği kurularak yeniden yapılandırılma sürecine girmiştir. 

7 Ekim 2006 yılında Resmi Gazete’de çıkan 5544 sayılı ‘Mesleki Yeterlilik Ku-
rumu Kanunu’ ile Avrupa Birliği ile uyumlu ‘ulusal mesleki yeterlilik sistemi’ 
kurulması amaçlanmıştır. Bu kurumun amacı ise gerek ulusal gerekse uluslararası 
meslek standartlarını temele alarak, mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esasla-
rını belirlemek ve aynı zamanda ölçme değerlendirme vb. faaliyetleri yürütmektir. 

Türkiye’de meslek yüksekokullarının yasal çerçevesi oluşturan bir başka kanun 
ise 2547 sayılı “Yükseköğretim Kanunu’dur.  Bu kanunda geçen ve meslek yük-
sekokullarını ilgilendiren tanımla ise şu şekilde geçmektedir. 2547 sayılı kanunun 
3. maddesinin ı bendine göre: “Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik 
ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir 
yükseköğretim kurumudur”. Bir diğer düzenleme ise yine 2547 sayılı kanunun 3. 
Maddesinin r bendine göre:“Ön Lisans: Ön Lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine 
dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi 
amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimdir 
(YÖK,2013).

Mesleki eğitim kavramı, tanımı ve işlevi nedeniyle öncelikli olarak meslek yükse-
kokullarını akla getirmektedir. Çelen ve Çamtosun (2009) ise bu süreci bireye iş 
dünyasında kabul gören bir meslek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve 
aynı zamanda işi bir araç olarak kullanarak bireyin yeteneklerinin geliştirilmesini 
de içeren aktif bir süreç olarak tanımlar. Bu bakımdan Türkiye’de bulunan Meslek 
yüksekokullarının sayısı ise ayrıca önem arz etmektedir. 

Tablo 1. Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları Sayıları Dağılımı (YÖK, 2014)

Tablo 2. Türkiye’de Ön Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrenci Sayıları (YÖK,2014)

Yukarıdaki veriler dikkate alındığında hem meslek yüksekokullarının sayısının 
gittikçe arttığını hem de buna paralel olarak meslek yüksekokulu öğrenci sayı-
larının arttığı görülmektedir. Bu durum Türkiye için işsizlik bakımından sorun 
olarak görülse de aslında ciddi bir iş gücü kaynağı olması bakımından ayrıca 
önem arz etmektedir. Neticede, iş gücü piyasaları ara eleman temininde zorluklar 
yaşadıklarını belirtmekte ve en önemli hususun ise yeterli derecede mesleki bilgi 
ve beceriye sahip eleman bulamadıklarını dile getirmektedirler.
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Bu noktada Türkiye’de böylesine önemli bir iş gücüne sahip olmak küresel iş 
piyasalarında rekabet edilebilirliği artırmada oldukça önemlidir.

3.  TÜRKİYE’DE MESLEK YÜKSEKOKULLARI SORUNSALI 

Ülkemizde birçok meslek yüksekokulu ve buna bağlı olarak milyonları aşan me-
zun ve öğrenci bulunmaktadır. Bunun sonucunda meslek yüksekokulları birçok 
problemle karşılaşmaktadır. Bunların en başında ise işsizlik sorunu gelmektedir, 
iş bulanlar ise kendi mesleklerinin dışında işlerde çalışmakta, öte yandan özlük 
haklarına ilişkin birçok sorunla karşılaşmakta ve bir süre sonra pes ederek işten ay-
rılmaya başlamaktadır. 

Kuşat ve Dolmacı’ya  (2011) göre Türkiye’de meslek yüksekokullarının sayıla-
rının fazla olması ve buna karşın akademik kadronun ise yetersiz olması, meslek 
yüksekokullarının geri plana itilmesine neden olmuştur. Ayrıca mesleki ve teknik 
ortaöğretimi bitirenlere sınavsız geçiş hakkının verilmesi meslek yüksekokulla-
rında öğrenci artışına sebep olmuş ve bununla birlikte bu kurumlardaki alt yapı, 
fiziki koşullar, donanım ve öğretim elemanı ihtiyaçları sorunlarını da beraberinde 
getirmiştir. Sonuç olarak ise meslek yüksekokullarındaki eğitimin kalitesi üzerine 
mesleki ve eğitim alanında ve ilgili çevrelerde tartışmalara neden olmuştur (Uçar 
ve Özerbaş, 2013; Sönmez, 2008; Kaya, 2014). Bununla birlikte sınavsız geçiş 
hakkı, üniversite sınavı ile bir yere yerleşemeyen adayların da tercih ettiği bir yol 
olarak eğitimin kalitesi ciddi sorunlara yol açmıştır. Ayrıca öğretim elemanındaki 
yetersizlikte yine meslek yüksekokulu adaylarının eğitimini ciddi oranda etkile-
mekte ve aynı şekilde mevcut olan öğretim elemanlarının da yükünün fazlalaşmasıyla 
bu süreci daha da zora sokmaktadır. 

Örs’e (2003) göre, Ülkemizde özellikle küçük yerleşim yerlerinde bulunan meslek 
yüksekokulları, konumları gereği yaşadıkları sorunlar ve olanaksızlıklar yüzünden gerçek 
işlevlerini yerine getirememektedirler. Meslek yüksekokullarının bir başka sorunu da 
üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yeterince özen gösterilmemekte bu nokta-
da meslek yüksekokulu öğrencileri iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verememek-

le birlikte sektöre ilişkin en son gelişme ve değişimlerden de uzak kalarak mesleki 
bakımdan yeterince donanıma sahip olamamaktadır. Aynı şekilde iş dünyası da 
nitelikli eleman bulmakta zorluk çekmekte ve bu durumdan etkilenmektedir. Gü-
nay ve Özer (2014)’e göre bu durum mesleki ve teknik eğitim ile iş dünyası arasında 
bir koordinasyon eksikliğine işaret etmektedir. 

AB ülkeleri, ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülke ekonomilerinin insan gücü ye-
tiştirmeye yönelik mesleki eğitime büyük katkılar sağlamaktadır.  AB ülkelerinde 
Mesleki Eğitimin Ortaöğretim içindeki payı %60’larda iken Türkiye’de ise bu 
oran %35’lerdedir. Sanayisi gelişmekte olan Türkiye’de ise mesleki eğitim ku-
rumlarına hem öğrenciler hem de kamu yönetiminin yeteri derece ilgi gösterme-
mesi ‘nitelikli eleman’ sıkıntısını sebebini açıkça ortaya koymaktadır. (Fındık ve 
Şahin, 2008)

Bir başka nokta ise 10. Kalkınma Planı ile ortaya çıkan; mesleki ortaöğretimi ba-
şarılı kılma adına yapılan harcamaların hedefine ulaşmadığı, büyük yatırımlar ya-
pılmasına rağmen mezunlardan sadece küçük bir kısmının istihdam edilebildiği, 
büyük çoğunluğunun ise meslekleri dışında işlerde çalıştığıdır. Bu anlamda mes-
lek yüksekokullarının zemini oluşturan ortaöğretim kurumlarında etkili bir eğitim 
yapılamadığı ortaya konmuştur. Yine aynı kalkınma planında ortaöğretim düze-
yinde meslek liselerinin ihtiyaç fazlalarının kapatılması ya da azaltılması gerek-
tiği bunların yerine ise mesleki eğitim merkezlerinin açılması ve liseden mezun 
olanların ihtiyaç duydukları alanda doğrudan iş hayatına atılmasını sağlayacak bir 
düzenlemenin yapılması gerektiğidir. Burada üzerinde önemle durulması gereken 
nokta ise ülkelerin kalkınmalarında rol oynayan ve gerekli iş gücü istihdamını 
sağlayacak olan ve mesleki ve teknik eğitimin zemini oluşturan meslek liseleri-
nin kapatılmasının çözüm olarak görülmemesi gerektiğidir neticede kapatılması 
çözümü aslında beraberinde daha büyük sorunları getirecektir. 

Mesleki eğitim sisteminin daha verimli hale getirilmesi için 2008 yılında başla-
tılan İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi ile önce-
likli olarak meslek yüksekokullarında yapılan uygulama eğitimlerinin artırılması
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hedeflenmiştir.  Projenin pilot uygulama sonrası sona ermesiyle hazırlanan müf-
redat ve programların Türkiye’deki bütün programları kapsar nitelikte olmama-
sı ve faaliyetlerin istenilen seviyelerde devam edememesi projenin başarısızlıkla 
sonuçlanmasına neden olmuştur. Buradan da anlaşılacağı üzere öncelikli olarak 
mesleki eğitimin öneminin yeterince anlaşılamaması ve buna bağlı olarak çıkan 
sorunlara etkin çözümler üretecek projelerinde sayıca az olması bu yönde daha 
çok çaba sarf edilmesi gerektiğini göstermektedir. 

4.  TÜRKİYE’DE MESLEK YÜKSEK OKULLARININ NEGATİF ALGISI 
VE NEDENLERİ

Meslek yüksekokulları öğrenciler tarafından bir üniversite olarak görülmemekte 
aksine yüksek lise olarak görülmektedir. Meslek yüksekokullarında yeterli dona-
nımın bulunmaması, fiziki koşulların elverişsizliği ve beklentilerin çok altında 
olması nedeniyle ihtiyaçlara cevap verememesi bu algıyı daha da artırmış ve kök-
leştirmiştir.  Kuzgun’a  (2013) göre bazı gençler iki yıllık ön lisans  programlarını 
yükseköğrenimden saymamakta,  lisans  eğitiminin kazanç  ve iş bulma açısından 
daha avantajlı olduğunu düşünmektedirler. Her ne kadar bu şekilde düşünseler 
de dört yıllık yükseköğretim programlarını bitiren gençler de iş bulmakta zorluk 
çekmektedirler.

Son yıllarda meslek yüksekokullarının toplumsal algılanışında bir olumsuzluk 
olduğu herkesçe bilinmektedir. Meslek yüksekokulları üniversiteler önündeki 
yığılmaları önlemek, ara eleman açığını kapatmak vb. amaçlarla açılmaya devam 
etmiş, 2000-2001 eğitim öğretim yılında sayıları 401 iken 2009-2010 eğitim öğ-
retim yılında 640’a ulaşmıştır (Günay, 2010). Hatta bu rakam günümüzde ise 
900’lere ulaşmıştır. Toplumda iki yıllık üniversitenin negatif algılanmasının ne-
deni bu okullarda okuyan gençlerin sayısının fazla olması itibariyle herkesin öğrenim 
görebileceği bir yer olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra genel lise mezunlarının, 
herhangi bir lisans programı kazanamayanların da meslek yüksekokullarını açık 
öğretim fakültesinden önce başvuracakları son çare olarak görmekte ve bu da mes-
lek yüksekokullarının kuruluş amacına aslında ters düşmektedir. 

Bir başka nokta ise meslek yüksekokullarının zaman içerisinde belirtilen neden-
lerden ötürü saygınlığını yitirmesi ve önemsenmemesi de olumsuz bir algı ya-
ratmıştır. Altay ve Üstün’e (2011) göre diğer ülkelerin eğitim sistemleri ile ülkemiz 
eğitim sistemi kıyaslandığında ciddi farkların ortaya çıktığını ifade etmektedir. Ör-
neğin,  Almanya’da mesleki eğitimin ayrı bir saygınlık taşıdığını ve ‘usta’ ola-
rak tanımlanan kişinin büyük bir grubu idare etmesi ve üniversite mezunundan 
daha fazla para kazanmasıyla aynı saygınlığa sahip olduğunu vurgulamakta ve 
ülkemizde ise meslek liselerinin üniversite okuma kapasitesi olmayan gençlerin 
gönderildiği bir okul haline geldiğini belirtmektedir. Bu bakımdan meslek yükse-
kokullarının yükseköğrenim içinde adeta bir külfet olarak görülmesi ve bu bakış 
açısıyla değerlendirilmesi hem meslek yüksekokulu öğrencilerine hem de görev 
yapan öğretim elemanlarına büyük haksızlıktır. (Ünver, Yaylı ve Ceylan, 2009) 
Türkiye’deki algı ise daha çok meslek yüksekokullarından mezun olan gençlerin 
bir üniversite mezunu olarak görülmemesi ve iş gücü piyasalarında ara eleman 
muamelesi görmesi negatif bir algı yaratmıştır. Bununla birlikte bu okullardan 
mezun olan öğrencilerin dört yıllık lisans programlarından mezun öğrencilere 
oranla daha az iş bulma fırsatına sahip olduklarını ve onlara kıyasla bilgi ve beceri 
yönünden de eksik olarak görülmeleridir. 

Gök ve Derin’e  (2014) göre öğrencilerin meslek seçimine yönelik algıları, içinde 
bulundukları toplumun algılarından bağımsız değildir. Bu nedenle öğrencilerin de al-
gıları o toplumla birlikte şekillenmektedir. Birçok aile çocuklarının meslek se-
çiminde aktif rol oynamakta ve seçimleri konusunda onları yönlendirmektedir. 
Neticede toplumca kabul gören algının meslek yüksekokullarının herkesin gire-
bileceği bir yer olarak görülmesi yönünde olması ve dört yıllık lisans eğitimine 
nazaran daha az prestije sahip olması ve iş olanaklarının kısıtlı olması ailelerinde 
bu yönde bir algıya kapılmasına neden olmaktadır.

Sönmez’e (2008) göre toplumun belirli bir kesimi mesleki ve teknik lise mezun-
larının mühendislik bölümlerine alınmaması gerektiğini düşünmekte, meslek li-
selerinin sadece ara eleman yetiştirme için kurulduğunu ve bu okulların mezunla-
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rının mühendis olursa işveren ara elemanı nereden bulacak görüşünde olduklarını 
belirttiklerini ifade etmektedir. Bunun aslında üzerinde düşünülmeden söylenen bir 
görüş olduğunu da eklemektedir. Böylesi bir algının oluşması aynı zamanda mes-
lek lisesi öğrencilerinin kendi alanlarındaki mühendislik fakültelerine girişte dezavan-
tajlı durumuna düşürmekte ve bu da doğrudan meslek yüksekokulu hakkında da 
olumsuz bir algının oluşmasına yol açmaktadır. 

Balcı, Argon ve Kösterelioğlu’nun (2012) meslek yüksekokulu öğrencilerinin 
okul ve iş yaşamına dair yaptıkları araştırmaların sonuçlarından bazıları şöyledir; 
iki yıllık eğitimin öğrencilerde oluşturduğu duyguya ilişkin %32.72’lik öğrenci 
dilimi idare eder olduğunu, %29,2’lik öğrenci dilimi ise mevcut koşullarda iyi 
sayıldığını düşünmektedir. Araştırmanın bir diğer önemli sonucu ise öğrencilerin 
bundan sonraki öğrenim yaşantıları ile ilgili planlara ilişkin %47’sinin görüşleri 
dikey geçiş yapmak olduğu saptanmıştır. Buradan hareketle meslek yüksekokulu 
öğrencilerinin iki yıllık eğitimi yetersiz bulmakla birlikte, daha çok iş imkânı ve 
saygınlığı olan dört yıllık eğitime tamamlamaları isteği de aslında toplumca kabul 
gören meslek yüksekokulu negatif algısıdır. Yapılan başka bir araştırma sonucuna 
göre eğitim memnuniyetsizliği öğrencileri gelecekleri hakkında olumsuz düşüncelere 
ittiğini ve umutsuzluk düzeylerini attırdığı saptanmıştır (Kılıç, Tektaş ve Pala, 
2014). Bu nedenle gençler daha iyi bir geleceğe kapı aralayan dört yıllık lisans 
eğitimini tamamlama eğilimindedirler. METGEM’in  (2014) yapmış olduğu baş-
ka bir araştırma sonucu ise araştırmaya katılan mesleki ve teknik lise öğrencilerinin 
yarısından fazlasının mezun olduktan sonra iki yıllık meslek yüksekokulunu ter-
cih etmeyeceklerini ortaya koymaktadır. 

5.  TARTIŞMA VE SONUÇ

Ülkemizin en büyük avantajı genç iş gücü potansiyelinin yüksek olması ve bu oranın 
da gelecek yıllarda gittikçe artacak olmasıdır. Özellikle de meslek yüksekokulları-
nın böylesi bir aşamada aktif olarak desteklenmesi hem bu potansiyeli verimli bir 
şekilde kullanma adına faydalı olacak hem de ülkemizin küresel piyasalarda rekabet 
edilebilirlik oranını tetikleyecektir. 

Öncelikli olarak meslek yüksekokullarının toplumdaki negatif algısını pozitife çevirmek 
adına meslek yüksekokullarını cazip kılmak adına iyileştirme ve düzenlemelere 
gidilmelidir. Nitekim bu okullarda okuyan öğrenciler kendilerini öncelikli olarak lisans 
mezunlarıyla kıyaslamakta ve her durumda onlardan daha geri planda olduklarını 
düşünmektedir. Bu algının öncelikli olarak değiştirilmesi, meslek yüksekokullarının ülke 
ekonomisine katkısının önemi somut olarak vurgulanmalı hatta yükseköğretim kanununda 
geçen ara eleman ifadesinin bile değiştirilerek ana eleman statüsüne getirilmesiyle önemi 
bir kez daha ön plana çıkarılmalıdır çünkü ara eleman ifadesinin kullanılması dolaylı 
olarak bir statü sorunu olarak algılanmaktadır. Meslek yüksekokulu, meslek ve teknik 
liseler gibi eğitim kurumları yaygınlaştırılmalı. Bununla birlikte, mesleğin itiba-
rını ve prestijini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapılarak gençler için bu sektör 
daha cazip hale getirilmelidir (MÜSİAD, 2014).

Gelişmiş ülkelere bakıldığında mesleki ve teknik eğitimin son derece önemli ol-
duğu aynı zamanda bu alanlarda yetişen bireylere kendilerini geliştirebilmeleri 
adına bir dizi olanak sunulduğu görülmektedir. Öncelikli olarak bireylerin kendi 
mesleki alanlarında profesyonelleşmesinin şart olduğu ve bu bağlamda hem temel 
becerileri edinme hem de problem çözme becerilerini geliştirme ve ayrıca belirli 
bir iş disipline sahip olmalarına ayrıca önem verilmektedir. Ülkemizde bu bağlamda 
mesleki ve teknik eğitim adına Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın (2007-2013) 
yeri büyüktür. Bu plana göre meslek yüksekokulları ve mesleki ve teknik ortaöğ-
retim kurumları arasında bir program bütünlüğünün bulunmaması,  bu program-
larının işgücü piyasasının talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda güncellenememesi 
sonucu mezunların istihdamı artırılamamakta ve bu nedenden dolayı da mezunla-
rın mesleki eğitime olan talebi azalmaktadır.Bu tespitler sonrasında ise mesleki ve 
teknik eğitimde modüler ve daha esnek bir sisteme geçilmesine, yükseköğretim 
ve ortaöğretim düzeyindeki mesleki eğitimin program bütünlüğünü esas alan tek 
bir yapıya dönüştürülmesine, mesleki eğitimde, nitelikli işgücünün yetiştirilme-
sinde büyük payı olan uygulama eğitime ağırlık verilmesi yönünde kararlar alınmıştır. 
Ayrıca mesleki eğitim sisteminin öğrencilere iş birliği içinde çalışabilme, problem 
çözme becerisi ve iş gücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip olma 
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adına yetiştirilmesi gerektiği önemle vurgulanmıştır  (Dokuzuncu Kalkınma Pla-
nı, 2006).

İş gücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman istihdamının çoğunlukla meslek 
yüksekokulu mezunları tarafından karşılanabilmesi gerekir fakat bunun için öncelikle 
sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eleman yetiştirmenin yanı sıra aynı zamanda hem 
sanayi ve ekonomiye katkıda bulunacak bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirmek 
adına eğitim sisteminin de bu doğrultuda yeniden yapılandırılması gerekir. Bu noktada 
sadece sektörün değil aynı zamanda ülkemizin de gün geçtikçe değişen ihtiyaçla-
rına cevap verecek bireylerin yetiştirilmesi için öncelikle üniversite-sanayi işbirli-
ğinin güçlendirilmesi ve bu noktada sektörler kadar yükseköğretim kurulunun da 
katkıları gerekmektedir. Neticede üniversite ve sektörler arasındaki iş birliğini so-
mut anlamda güçlendirecek ve teşvik edecek olan da yükseköğretim kurulu ve bu 
yönde alacağı kararlardır. Bununla birlikte sektörler mezun olacak gençlerin hem 
mesleki hem de kariyer gelişimlerine destek olmakla birlikte aynı zamanda kendi 
ihtiyaçları doğrultusunda eleman yetiştirme fırsatına sahip olacaklardır. Bu ba-
kımdan meslek yüksekokullarının bulundukları bölgelerdeki sanayi sektörleri ile 
yakın işbirliği içinde olması hem o bölgenin ihtiyaçlarının karşılanmasında hem 
de meslek yüksekokulu öğrencilerinin de bir yandan içinde bulundukları bölgenin 
sorunlarına çözüm arayan tarafta olmaları kendileri daha aktif kılacaktır. Nitekim 
farklı bölgelerde kurulan binlerce meslek yüksekokulu bulundukları bölgelerin 
gelişimlerinde ve kalkınmalarında rol sahibi olarak daha aktif bir işlev üstlenmeli-
dir. İşseveroğlu ve Gençoğlu’nun  (2011) ülkemizdeki meslek yüksekokullarında 
bulunan bölümlerin mesleki ve teknik eğitimin amacına ne derece hizmet ettiğini 
ve aynı zamanda bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak daha çok hangi bölümlere 
ağırlık verilmesi gerektiğini belirlemek amacıyla bir takım veriler üzerinden de-
ğerlendirmelerde bulunmuşlardır. 

Meslek yüksekokullarında yaşanan başka bir problemin ise öğretim elemanlarının 
sadece kurum içerisinde sıkışıp kalması fakat gerçek anlamda sanayi sektöründe-
ki gelişme ve ilerlemelerden de bir anlamda uzak kalmasıdır. Öğretim elemanları-
nın daha etkin uygulama eğitimleri verebilmeleri adına bu değişim ve gelişimleri 

yakından takip etmesi gerekir fakat ne yazık ki görevleri haricinde başka bir işte 
çalışmaları kanunen yasaklanmış olmaları onları bu durumdan mahrum bırak-
maktadır. Eğitim öğretim dönemleri haricinde ise öğretim elemanlarının ilgili sek-
törlerle ilişki kurma fırsatları varken görev yaptıkları okullardaki mesai açısından 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesi hükmüne tabi oldukları 
için bu imkânlardan da yoksun kalmaktadırlar (Göktürk, Aktaş, Göktürk, 2013). 
Bu noktada vakıf meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanları göz 
önünde bulundurulduğunda, onlarında ders yüklerinin fazla olması ve kurum içi 
bazı uygulamalar nedeniyle bu tür olanaklardan mahrum kalmalarına neden ol-
maktadır. Bu durumda öğretim elemanlarının son gelişme ve değişimleri daha 
aktif bir biçimde izleyebilmeleri için kendilerine daha fazla olanak tanınmalıdır. 

Bir başka nokta ise ülkemizde meslek yüksekokullarının iş gücü kaynağı sağla-
ması bakımından önemi daha da artmaktadır. KOBİ’lerin ara insan gücü ihtiyacını 
gideren en önemli kaynaklarından biri olan meslek yüksekokullarının önemi, Ül-
kemizin Avrupa Birliği ile ilgili olarak başlayan tam üyelik sürecinde bir kat daha 
artmıştır (Gençtürk ve diğ.,2008). Buradan hareketle mesleki eğitimin kalitesini 
artırmaya yönelik projelerin sayısı artırılmaya başlanmış ve somut olarak mes-
lek yüksekokulları gittikçe önem kazanmaya başlamıştır. Bu projelerden biri ise 
Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin geliştirilmesi projesidir. Avrupa 
Kalite Güvence Referans Çerçevesi ile uyumlu olan bu proje aynı zamanda Tür-
kiye’de ulusal kalite güvence sisteminin de kurulmasını öngörmektedir. Bu proje 
ile mesleki eğitim sistemi ile Avrupa arasında standartlar sağlanmasıyla birlikte kalite 
kültürü oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu proje halen pilot uygulama aşamasın-
da olmakla birlikte tamamlandıktan sonra ülke genelinde uygulanması hedeflen-
mektedir (YÖK, 2013). Bu yönde mesleki eğitimde kaliteyi artırmak adına daha 
çok projenin geliştirilmesi fakat bu tip projelerin öncelikle uygulanabilirliği göz 
önünde bulundurulmalıdır aksi halde sadece teoride sınırlı kalmaktadır. 

Öncelikli olarak meslek yüksekokulları hakkında oluşturulan negatif algının bir an önce 
pozitif yöne çevrilmesi gerekmektedir. Nitekim bugün aileler ve sosyal çevrelerde iki 
yıllık üniversite söz konusu olunca bunu yeterli görmemekte ve hatta çocukları bu okulları 
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kazandıklarında gitmesine gerek yok mezun olunca iş bulamaz diyerek bir sene daha 
sınava hazırlanmasını doğru bulmaktadır. Hâlbuki doğru bir rehberlik ile hem aileler hem 
de öğrenciler meslek yüksekokulları hakkında daha çok bilgilendirilse ve bununla birlikte 
meslek yüksekokullarının prestijinin artırılması, iş dünyası ve bu okullar arasın-
daki iş birliğinin kuvvetlenmesi ve meslek yüksekokulu mezunlarının iş gücü pi-
yasalarında aranan eleman olma yönünde bilgi ve beceri boyutuyla geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu noktada öncelik iş yükseköğretim kuruluna düşmektedir, ülke-
miz mesleki eğitim sisteminde mevcut olan sorunların daha etkin projeler ışığında 
değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda yapılandırmalara gidilmesi 
gerekmektedir. 

Meslek yüksekokullarının sayıca artan oranları göz önünde bulundurulduğunda 
Türkiye’nin bu durumla ilgili olarak ciddi eğitim politikaları geliştirmesi gerekmektedir 
çünkü küresel rekabet piyasaları genç ve nitelikli insan kaynağına fazlasıyla ihti-
yaç duymaktadır.  Bu bakımdan, Türkiye genç iş gücü nüfusu ile avantajlı durum-
dadır lakin bu durumun ülke ekonomisi ve kalkınması adına lehine dönüştürebil-
mesi için ilk adım olarak meslek yüksekokullarını mesleki bilgi ve beceri edinme 
konusunda istekli öğrencilerin tercih edeceği daha prestijli bir kurum haline dö-
nüştürmesi ve bu anlamda meslek liselerinden başlayarak uygulamalı eğitimleri 
sanayi ile iş birliği içinde aktif olarak gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROFİL VE 
BEKLENTİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Yusuf ESMER                                                                    Mehmet Sedat İPAR

Sinop Üniversitesi        

                                                            

ÖZET

Bilgisayar destekli teknolojilerin üretim sektöründe kullanılmaya başlanması, 
üretim sektöründe ihtiyaç duyulan işgücünün de teknik bakımdan uzmanlaşmış, 
sosyal yönleri gelişmiş ve kalifiye personellerden oluşması gerekliliğini ortaya çı-
karmıştır. Bu gereksinimi karşılamak amacıyla meslek yüksekokullarında eğitim-
öğretim faaliyetlerine devam eden sosyal bilimler ve teknik bilimler alanlarındaki 
programlar, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacını karşı-
lamayı hedeflemektedir. Meslek yüksekokullarında, öğrencilere ilgili oldukları 
alanda teorik ve pratik eğitimler verilerek, onlara mesleki beceri, yeterlilik, tutum, 
davranış ve alışkanlıkların kazandırılması amaçlanmaktadır. Ülkemizde bölgeler 
arası gelişmişlik farkları, kamusal desteklerin bölgelere göre dağılımı ve bölge-
lerde değişiklik gösteren nüfus yoğunluğu sebebiyle, bazı meslek yüksekokulları-
nın teknik altyapılarının olması gereken standartlara tam olarak ulaşamamaktadır. 
Meslek yüksekokullarında teknik ve sosyal bilimlerde öğrenim görmekte olan 
öğrencilerin, öğrenim gördüğü program ve yüksek öğrenim kurumunun verdiği 
eğitimin niteliği hakkındaki görüşlerinin incelenmesi konusu önem taşımaktadır. 
Yapılan bu çalışmada Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’ndaki on farklı 
programda öğrenime devam eden öğrencilerin profil ve beklentilerinin belirlen-
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mesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket ile öğrencilerin de-
mografik özellikleri, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumları, yükseköğre-
nim kurumu ile ilgili beklentileri ve mezuniyet sonrası düşünceleri ölçülmüştür. 
Araştırma bulguları SPSS18.0 paket programı kullanılarak frekans ve yüzde dağı-
lımlarıyla analiz edilmiş, elde edilen sonuçlar tablolar halinde sunularak yorum-
lanmıştır. Bu araştırmanın başta meslek yüksekokulu idarecileri olmak üzere ilgili 
literatüre ve iş dünyasına faydalı bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Öğrenci Profili ve Beklentileri, Sinop 
MYO

AN INVESTIGATION TOWARDS DETERMINING PROFILES AND 
EXPECTATIONS OF STUDENTS OF VOCATIONAL SCHOOL: THE 

CASE OF SINOP UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL

ABSTRACT

The use of computer-aided technology in the manufacturing sector has revealed 
the necessity of specialized, socially developed and qualified labor force in the 
production.  Programs in social science and technical science offered in vocatio-
nal schools of universities aim to meet the needs of intermediate staff in the bu-
siness world. The aim of these schools is letting students gain professional skills, 
qualifications, attitudes, behaviors and habits by receiving theoretical and prac-
tical training in their fields. In our country, some vocational schools don’t meet 
the sufficient infrastructure conditions due to the regional disparities, distributi-
on of incentives and changing population density of the regions. It is important 
to investigate the opinions of students, who are studying in social and technical 
sciences, regarding programs and trainings provided by these vocational schools. 
In this study, it is aimed to determine expectations of students, who are studying 

in 10 different program in Vocational School of Sinop University. In this regard, 
their demographic characteristics, socio-cultural and socio-economic situations, 
expectations about their school and after graduation were measured by a ques-
tionnaire administrated. The findings of the study were analyzed with frequency 
and percentage distributions by using SPSS18.0 software package and the results 
were interpreted by presenting in Tables. This study is expected to provide useful 
information to especially administrators of vocational schools, the relevant litera-
ture and business world.  

Key Words: Vocational School, Profile and Expectations of Students, Sinop 
University Vocational School

1.  GİRİŞ

Günümüzde küresel rekabet ve üretimin iş dünyasında meydana getirdiği geliş-
meler, işletmelerin en önemli kaynağı olan işgücünün mesleki ve teknik yönden 
eğitimli olmasını gerektirmektedir. Mesleki ve teknik eğitim genel olarak; insan 
ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan belirli bir meslek için gereksinim duyulan 
bilgi, beceri, yeterlik ve uygulama yeteneklerinin kazandırılarak, bireylerin zi-
hinsel, duygusal, sosyal, ekonomik, psikolojik ve kişisel yönden dengeli biçimde 
geliştirilmesi süreci olarak tanımlanabilir.1 Bu kapsamda meslek yüksekokulla-
rı, iş dünyasının son yıllarda artan mesleki ve teknik eğitim almış olan işgücü 
gereksinimini karşılamayı hedeflemektedir. Böylece meslek yüksekokulların-
da, öğrencilere ilgili oldukları alanda teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek, 
onlara mesleki beceri, yeterlilik, tutum, davranış ve alışkanlıkların kazandırılması 
sağlanmaktadır. Ülkemizde bölgelerarası gelişmişlik farkları, kamusal destekle-
rin bölgelere göre dağılımı ve bölgelere göre değişiklik gösteren nüfus yoğunlu-

1. Şenay Sezgin Nartgün ve Engin Yüksel, “Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu Öğrenci-
lerinin Sosyo-Ekonomik Düzeylerinin Belirlenmesi”, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 
10, Sayı  2, Ağustos 2009, s.2.
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ğu sebebiyle bazı meslek yüksekokullarının teknik kapasiteleri olması gereken 
standartlara tam olarak ulaşamamaktadır. Bu noktada, meslek yüksekokullarında 
teknik ve sosyal bilimlerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin gerek öğrenim 
gördüğü program hakkında gerekse yükseköğrenim kurumunun verdiği eğitimin 
niteliği hakkındaki görüşlerinin ve profillerinin incelenmesi önem taşımaktadır. 

2.  LİTERATÜR TARAMASI

Ülkemizde meslek yüksekokullarında eğitim ve öğretim gören öğrenci profil ve 
beklentilerini belirlemeye yönelik birçok çalışma yapılmış olup, bu çalışmalardan 
bazıları aşağıda özetlenmiştir. Sümer vd. (2014) yapmış olduğu çalışmada, Erzin-
can Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu’nda bulunan 6 farklı bölümde öğ-
renime devam eden öğrencilerin profilinin belirlenmesi amaçlamıştır. Bu amaçla 
yapılan anket çalışmasında öğrencilerin; kişisel özellikleri, sosyo-ekonomik du-
rumları ve bölümleri hakkındaki düşüncelerine ilişkin sorular yer almıştır. Anket 
sonuçları istatistiki olarak değerlendirilmiştir.2

Keskin vd. (2010) gerçekleştirdiği çalışmada ise, Pamukkale Üniversitesi Buldan 
Meslek Yüksekokulu’nda bulunan 5 farklı programda eğitim ve öğretim gören 
(Büro Yönetimi ve Sekreterlik (BYS), Muhasebe, Dış Ticaret, Pazarlama, Moda 
ve Tekstil) öğrencilerin profilinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrul-
tusunda gerekli literatür taraması yapılarak 2009-2010 akademik yılında Buldan 
Meslek Yüksekokulu’ndan tesadüfi örneklemle seçilmiş 370 öğrenciye 31 soru-
dan oluşan anket soruları uygulanmıştır. Anket soruları öğrencilerin kişisel özel-
likleri, sosyo-ekonomik durumlarını ve eğitim gördükleri programları hakkındaki 
düşüncelerini içermektedir. Anket sorularının analizinde SPSS programı kullanıl-
mış yüzde ve frekans dağılımları esas alınmıştır.3

2. Selim Sümer, Özge Zencir, Ahmet Güneş ve Hüseyin Bulut, “Erzincan Üniversitesi Kemah MYO Öğrenci 
Profili”, 1.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı (MESTEK), 
Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, 22-23 Mayıs 2014, s.418-427.
3.  Nuray Keskin, Asiye Koraltan ve Özcan Öztürk, “Pamukkale Üniversitesi MYO Öğrenci Profi-
li”, Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Düzce Üniversitesi, Düzce, 21-22 Ekim 
2010,  s.1-10.

Kazu ve Özdemir (2004) yapmış olduğu araştırmada, Meslek Yüksekokulu öğ-
rencilerinin okulları, öğrenimleri ve gelecekten (kariyer) beklentilerini ortaya 
koymaya çalışmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan veri toplama aracı, Fırat 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ikinci sınıf öğrencileri evreninden rasgele 
seçilen 362 kişilik örneklem grubuna uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen 
bulgular çözümlenerek frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma cinsinden bil-
gilere dönüştürülmüş ve yorumlanmıştır.4

Kızılkaya’nın (2014) yapmış olduğu bir diğer çalışmada ise, Ardahan Üniversitesi 
Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asis-
tanlığı Programı`nda eğitim ve öğretim gören öğrencilerin profilini incelemek, 
aldıkları eğitimden hareketle beklentilerini ortaya koyabilmek amaçlanmıştır. Bu 
kapsamda öğrencilere yönelik bir anket yapılarak, öğrencilere ilişkin sosyo-eko-
nomik ve sosyo-kültürel veriler elde edilmiş, öğrencilerin aldıkları eğitim sonra-
sına ilişkin beklentileri ortaya konulmuştur.5

3.  ÇALIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI

Bu çalışmanın evrenini Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluş-
turmaktadır. Bu kapsamda araştırmada meslek yüksekokulunda on farklı program-
da (Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Çevre Sağlığı, Turizm ve Otel İşletmecili-
ği, Makine, Mekatronik, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Su Altı Teknolojisi, Su 
Ürünleri, Kültürel Miras ve Turizm)eğitim ve öğrenime devam eden öğrencilerin 
profil ve beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

4. İbrahim Yaşar Kazu ve Oğuzhan Özdemir, “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beklentileri (Beklenti 
Profili) Fırat Üniversitesi Örneği, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Malatya, 6-9 
Temmuz 2004, s.1-12.
5.  Y. Murat Kızılkaya, “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencilerinin Profili ve Beklen-
tileri:   Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği”, 1.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve 
Teknik Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı (MESTEK), Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, 22-23 Mayıs 
2014, s.1-8.
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4.  YÖNTEM

Yapılan literatür taraması dikkate alınarak bu çalışmada betimsel araştırma mode-
li kullanılmıştır. Bu model doğrultusunda hazırlanan 13 sorudan oluşan anket for-
mu ile 2013-2014 eğitim-öğretim yılında tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiş 298 
öğrencinin demografik özellikleri,  sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik durumları, 
yükseköğrenim kurumu ile ilgili beklentileri ve mezuniyet sonrası düşünceleri 
ölçülmeye çalışılmıştır. Araştırma bulguları SPSS18.0 paket programı kullanıla-
rak frekans ve yüzde dağılımlarıyla analiz edilmiş, elde edilen sonuçlar tablolar 
halinde sunularak yorumlanmıştır. 

5.  BULGULAR

Araştırmada uygulanan anket sonucunda elde edilen bulgular aşağıda tablolar 
halinde sunularak yorumlanmıştır.

Tablo 1: Öğrencilerin Eğitim ve Öğretim Gördükleri Programlara Göre Dağılımı

Cevap Frekans Yüz-
de 

(%)
Bilgisayar Programcılığı 24 8,1

Çevre Sağlığı 17 5,7
Elektrik 55 18,5

Kültürel Miras ve Turizm 11 3,7
Makine 46 15,4

Mekatronik 56 18,8
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 36 12,1

Su Altı Teknolojisi 6 2,0
Su Ürünleri 10 3,4

Turizm ve Otel İşletmeciliği 34 11,4
Cevap yok 3 1,0

Toplam 298 100

Yukarıda bulunan Tablo 1 incelendiğinde ankete katılan öğrencilerin en büyük 
bölümünü %18,8 (56 kişi) ile Mekatronik Programı öğrencilerinin oluşturduğu 
görülmektedir. İkinci ve üçüncü sırada ise %18,5 (55 kişi) ile Elektrik Programı 
ve %15 (46 kişi) ile Makine Programı öğrencileri yer almaktadır. Araştırmaya 
teknik bilim programların yanı sıra sosyal bilim programlarından da [Muhasebe 
ve Vergi Uygulamaları: %12,1 (36 kişi), Turizm ve Otel İşletmeciliği: %11,4 (34 
kişi), Kültürel Miras ve Turizm : %3,7 (11 kişi)] katılımın olduğu tablodan görü-
lebilmektedir.

Tablo 2: Öğrencilerin Yaşadıkları Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı

Cevap Frekans Yüzde (%)
Akdeniz 8 2,7

Doğu Anadolu 4 1,3
Ege 7 2,3

Güneydoğu Anadolu 5 1,7
İç Anadolu 12 4,0
Karadeniz 225 75,5
Marmara 37 12,4
Toplam 298 100

Tablo 2’ye göre; ankete katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ( % 75,5) Ka-
radeniz Bölgesi’nde yaşamaktadır. Bu durum okulda öğrenim gören öğrencilerin 
büyük bir kısmının çevre illerden geldiğini göstermektedir.
Tablo 3: Öğrenim gördüğünüz programı kendi isteğinizle mi seçtiniz? Sorusuna Verilen 

Cevapların Dağılımı

Cevap Frekans Yüzde (%)
Evet, isteyerek seçtim 178 59,7
Mecburiyetten seçtim 36 12,1
Tavsiye üzerine seçtim 38 12,8

Tesadüfen seçtim 42 14,1
Cevap yok 4 1,3

Toplam 298 100
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Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin yarıdan fazlası (%59,7) öğrenim gördüğü 
programı kendi isteği ile tercih etmiştir. Bunun yanında mecburiyetten ve tesa-
düfen tercih yapanların oranı (%12,1+ %14,1= %26,2) önemsenecek düzeydedir. 
Ayrıca tavsiye üzerine tercih yapanların oranına bakıldığında (%12,8) mesleki 
eğitimin toplum tarafından benimsendiğini ifade etmektedir.
Tablo 4: Öğrenim gördüğünüz programdan ne derece memnunsunuz? Sorusuna Verilen 

Cevapların Dağılımı

Cevap Frekans Yüzde (%)
Çok memnunum 59 19,8

Memnunum 135 45,3
Memnun değilim 61 20,5

Pişmanım 37 12,4
Cevap yok 6 2,0

Toplam 298 100

Tablo 4’den görüldüğü üzere öğrenim gördüğü programdan memnun ve çok 
memnun olanların oranı (%45,3+%19,8= %65,1) orta düzeyin üzerinde olması-
na rağmen memnun olmayan ve hatta pişman olanların oranı (%20,5 + %12,4= 
%32,9)ise üzerinde düşünülmesi ve araştırılması gereken bir durumdur.

Tablo 5:  Üniversite okumak isteyen öğrencilere öğrenim gördüğünüz programı tavsiye 
eder misiniz? Sorusuna Verilen Cevapların Dağılımı

Cevap Frekans Yüzde (%)
Fikrim yok 42 14,1

Tavsiye ederim 141 47,3
Tavsiye etmem 105 35,2

Cevap yok 10 3,4
Toplam 298 100

Tablo 5 incelendiğinde ankete katılan öğrencilerin yarısına yakını (%47,3) meslek 
öğrenim gördüğü programı tavsiye etmektedir. Araştırmanın bir önceki (Tablo 4) 
tablosuyla karşılaştırıldığında öğrenim gördüğü programdan memnun olduğu hal-
de programını tavsiye etmeyen öğrencilerin olduğu sonucuna varılabilir.

Tablo 6: Öğrenim gördüğünüz programda uzmanlaşmak istiyor musunuz? Sorusuna 
Verilen Cevapların Dağılımı

Cevap Frekans Yüzde (%)
Evet 157 52,7
Hayır 132 44,3

Cevap yok 9 3,0
Toplam 298 100

Tablo 6’ya göre öğrencilerin yarısından fazlası  (%52,7) öğrenim görmekte ol-
duğu programda uzmanlaşmayı düşünmektedir. Bunun yanında uzmanlaşmak 
istemeyen öğrenci oranı da bir hayli fazla olduğu görülmektedir. Bu durumdan 
ise öğrencilerin eğitim ve öğrenim gördüğü programı isteyerek seçenlerin dışında 
kalanların, uzmanlaşmayı istemedikleri sonucu ortaya çıkarılabilir.

Tablo 7: Öğrenim gördüğünüz programın istihdam olanakları hakkında araştırma 
yaptınız mı? Sorusuna Verilen Cevapların Dağılımı

Cevap Frekans Yüzde (%)
Evet 191 64,1

Düşünüyorum 34 11,4
Henüz yapmadım 67 22,5

Cevap yok 6 2,0
Toplam 298 100

 Tablo 7 incelendiğinde öğrenim gördüğü programın istihdam olanaklarını araştı-
ran öğrenci sayısı (191 kişi)  orta düzeyinde üzerinde olduğu görülebilmektedir. 
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Bunun yanında araştırma yapmayı düşünenlerin sayısı (34 kişi) da önemsenecek 
seyidedir. Bu durum öğrencilerin öğrenim gördüğü program ile ilgili olduğunu 
göstermektedir.

Tablo 8: Şu ana kadar öğrenim gördüğünüz programla ilgili bir etkinliğe (fuar, çalıştay, 
ziyaret, iş gezisi, teknik gezi, seminer vb.) katıldınız mı? Sorusuna Verilen Cevapların 

Dağılımı

Cevap Frekans Yüzde (%)
Evet 88 29,5
Hayır 204 68,5

Cevap yok 6 2,0
Toplam 298 100

Tablo 8’e bakıldığında öğrencilerin büyük çoğunluğu (%68,5) öğrenim gördüğü 
programla ilgili bir etkinliğe katılmadığı görülmektedir. Bu sonuç ise öğrencilerin 
etkinliklere katılabilme olanaklarının kısıtlı olduğunu gösterebilir.

Tablo 9:  Mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? Sorusuna Verilen 
Cevapların Dağılımı

Cevap Frekans Yüzde (%)
Fikrim yok 43 14,4

Dikey geçiş yapmak 124 41,6
Hemen işe başlamak 86 28,9
Kendi işimi kurmak 19 6,4
Yurt dışına gitmek 23 7,7

Cevap yok 3 1,0
Toplam 298 100

Tablo 9 incelendiğinde lisans okumak isteyen öğrencilerin bir hayli fazla olduğu 
buna rağmen hemen çalışmak isteyen ve yurtdışına gitmek isteyen öğrencilerin-
de olduğu görülebilir. Ayrıca az da olsa kendi işini kurmak isteyen öğrencilerin 
olması meslek yüksekokullarında girişimcilik ruhu taşıyan öğrencilerin olduğunu 
göstermektedir. Bu sonuç meslek yüksekokullarında öğrencilere girişimcilik 
eğitimlerinin verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Tablo 10: Üniversite sınavına kaç defa katıldınız? Sorusuna Verilen Cevapların 
Dağılımı

Cevap Frekans Yüzde (%)
1 142 47,7
2 74 24,8
3 27 9,1

4 ve üzeri 14 4,7
Sınavsız geçiş 37 12,4

Cevap yok 4 1,3
Toplam 298 100

Tablo 10’a göre; sınavla gelen öğrencilerin sayısının sınavsız geçiş hakkını 
kullanan öğrenci sayısına oranla oldukça fazla olduğu görülmektedir.

Tablo 11: Hangi liseden mezun oldunuz? Sorusuna Verilen Cevapların Dağılımı

Cevap Frekans Yüzde (%)
Anadolu Lisesi 18 6,0

Düz Lise 41 13,8
Meslek Lisesi 223 74,8

Diğer 14 4,7
Cevap yok 2 0,7

Toplam 298 100

Tablo 11 incelendiğinde meslek yüksekokulunu tercih eden öğrencilerin büyük 
bölümünün (%74,8) meslek lisesinden mezun olduğu görülmektedir. Bu durum 
bir önceki Tablo10 ile karşılaştırıldığında meslek lisesi mezunu olup sınavsız 
geçiş hakkını kullanmayan öğrencilerin de olduğu görülebilmektedir. Bunun 
yanında diğer liselerden de öğrencilerin meslek yüksekokullarını tercih ettikleri 
söylenebilir.Buradan hareketle mesleki eğitimin meslek liseleri dışında öğrenciler 
tarafından da tercih edildiği sonucuna varılabilir.
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Tablo 12: Tüm gelirler dâhil (maaş, kira vb.) ailenizin aylık ortalama geliri hangi 
aralıktadır? Sorusuna Verilen Cevapların Dağılımı

Cevap Frekans Yüzde (%)
500-800 TL 56 18,8

800-1.000 TL 61 20,5
1.000-1.500 TL 67 22,5
1.500-2.000 TL 47 15,8

2.000 TL ve üzeri 65 21,8
Toplam 298 100

Tablo 12 incelendiğinde her gelir düzeyinden öğrenci ailesinin olduğunu gö-
rülmektedir. Ancak, öğrencilerin büyük bir bölümünün aile gelir durumu 2.000 
TL’nin altındadır. Bu durum ise düşük gelirli ailelerin çocuklarının meslek yükse-
kokullarını tercih ettiğini göstermektedir.

Aşağıdaki soruya verilen cevaplar sosyal bilim programları ve teknik bilim prog-
ramları olmak üzere iki kategoride özetlenmiş olup öğrencilerin görüşleri aslına 
uygun aktarılmaya çalışılmıştır. 

Tablo 13: Sizce Meslek Yüksek Okullarında eğitim ve öğretim nasıl olmalıdır? 
Sorusuna Verilen Cevapların Dağılımı

Cevaplar

Sosyal Bilimler Teknik Bilimler

Sınıf düzeni değiştirilerek mekân ve çevre 
üzerinde durulmalı, fiziki imkânlar iyi-
leştirilmelidir.

Daha fazla uygulama olanağı,programlara 
özel uygulama alanı olmalı ve sürekli ol-
malıdır.

Teknolojik olmalıdır.

Doğrudan mesleğe yönelik pratik bilgiler 
verildikten sonra uygulamalı eğitim ve-
rilmelidir.

Uygulama sıra başında olmamalıdır.

Genel olarak derslere ek uygulama sa-
dece son yıla yönelik değil iki yıla 
yayılmalıdır. Bunun dışında programlar 
için dersliklerin uygun şekilde düzenlen-
mesi gerekmektedir.

Her öğrencinin uygulama yapabileceği bir 
ortam olmalıdır. Okulda sosyal bir ortam 
oluşturulmalıdır. Ders aralarında öğren-
cinin sosyal aktivite yapabileceği ortam 
bulunmalıdır.

Programlarda daha fazla uygulamalı dersler 
olmalı ve İngilizce dışında mesleki ya-
bancı dil dersleri konulmalıdır.

Birimlere sunulan olanaklar arasında ayrım 
yapılmamalıdır.

Teorik derslerden çok uygulamalı dersler 
olmalıdır.

Dersler teorik olarak değil de uygulamalı 
olarak yapılmalıdır.

Atölyeler tam teşekküllü olmalıdır. 

Teknik olanaklar daha elverişli olmalıdır. 

Atölyelerde daha kapsamlı makine, araç-ge-
reçler olmalıdır. 

Uygulamalara daha çok ağırlık verilmelidir. 
Teorik bilgi pratiğe dönüştürülmelidir. 

Fiziki imkânlar iyileştirilmelidir. 

Öğrencilerle daha çok işbirliği yapılmalıdır. 

Eğitim öğrencinin anlayacağı seviyede olma-
lıdır. Basit, yalın ve anlaşılır olmalıdır. 

Program dersleri tümüyle atölyelerde işlen-
melidir. 

Derslere devam serbestliği getirilerek derse 
ilgisi olan öğrencinin katılımı sağlan-
malıdır. Böylece derslerin daha verimli 
olacağı düşünülmektedir.

Program derslerine ağırlık verilmelidir. 

Ders geçme notu aşağı düşürülmelidir.
Öğrenci dersten geçmeyi değil nasıl ve-
rimli olacağını düşünmelidir.

Teorik anlatımdan sonra hemen pratik (uygu-
lama) yapılmalıdır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu örneğinden hareketle Meslek Yükseko-
kullarında eğitim-öğretim gören öğrencilerin,profil ve beklentilerini belirlemeye 
yönelik yapılan bu araştırmanın bulguları yorumlandığında aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmış ve bu sonuçlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük kısmı teknik programlarda eğitim-öğretim 
görmektedir. Bu sonuç Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda teknik prog-
ramların daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır.

Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden araştırmaya katılanların 
Sinop ili, ilçeleri ve komşu illerde ikamet ettikleri görülmektedir. Bu sonuç, mes-
lek yüksekokullarının asıl hedeflerinden biri olan, bulunduğu bölgenin ortaöğre-
tim kurumları ile iletişim sağlanması ve ilgili bölgenin nitelikli personel ihtiyacı-
nın karşılanması durumlarının yerine getirildiğini göstermektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yarıdan fazlası, öğrenim gördüğü programı 
kendi isteği ile tercih etmiştir. Fakat mecburiyetten ve tesadüfen tercih edenlerin 
sayısı da bir hayli fazladır. Bu durum öğrencilerin tercih aşamasında yeterince 
bilgilendirilmediği ya da tercihlerini zorunlu olarak yaptığı sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır. Ortaöğretim seviyesinde mesleki eğitim alan öğrencilerin, önlisans 
seviyesindeki programlar hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerek-
mektedir.

Araştırmaya katılan öğrencilerden, öğrenim gördüğü programdan memnun ve 
çok memnun olanların oranı, orta düzeyin üzerinde olmasına rağmen memnun 
olmayan ve hatta pişman olanların oranı ise bir hayli fazladır. Memnun olmayan 
ve pişman olan öğrencilerin memnuniyetsizliklerinin sebebi araştırılmalı ve çö-
zümler üretilmelidir. Bu noktada öğrenim gördüğü programdan memnun olduğu 
halde öğrenim gördüğü programda okumayı tavsiye etmeyen öğrencilerin olduğu 
sonucuna varılabilir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin yarısından fazlası öğrenim görmekte olduğu 
programda uzmanlaşmak istemektedir. Bunun yanında uzmanlaşmak istemeyen 
öğrenci oranı da bir hayli fazladır. Bu durum öğrencinin mezuniyetten sonra 
programı ile ilgili bir iş yapmak istemediğini ifade etmektedir. Araştırmaya ka-
tılan öğrencilerden, öğrenim gördüğü programın istihdam olanaklarını araştıran 
öğrenci sayısı orta düzeyin üzerindedir. Bunun yanında araştırma yapmayı dü-
şünenlerin sayısı da önemsenecek düzeydedir. Bu durum öğrencilerin öğrenim 
gördüğü programı ile ilgili olduğunu göstermektedir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin, büyük çoğunluğu öğrenim gördüğü programla 
ilgili bir etkinliğe katılmamıştır. Bu durumun sebebi öğrencilerin bu tür etkinliklere 
katılabilme olanaklarının olmamasından kaynaklanabilir. Öğrencilerin öğrenim 
programıyla ilgili etkinliklere katılımı sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılma-
lıdır. Araştırmaya katılan öğrencilerden, kendi işini kurmak isteyen öğrencilerin 
olması meslek yüksekokullarında girişimcilik ruhuna sahip öğrencilerin olduğunu 
göstermektedir. Bu sonuç meslek yüksekokullarında öğrencilere girişimcilik 
eğitimlerinin verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda müfredata 
girişimcilikle ilgi dersler konularak öğrenciler bilinçlendirilmelidir.

Araştırmaya katılan öğrencilerden, meslek yüksekokulunu tercih edenlerin bü-
yük bir bölümü meslek lisesi mezunudur. Ayrıca öğrencilerin büyük bir bölümü 
sınavla meslek yüksekokulunu kazanmıştır. Bu durum meslek lisesi mezunu olup 
sınavsız geçiş hakkını kullanmayan öğrencilerin olduğu göstermektedir. Bunun 
yanında diğer liselerden de öğrenciler meslek yüksekokulunu tercih etmiştir. 
Buradan mesleki eğitimin meslek liseleri dışında öğrenciler tarafından da tercih 
edildiği söylenebilir. Araştırmada, meslek yüksekokulunda her gelir düzeyinden 
öğrenci ailesinin olduğu görülebilir. Ancak, öğrencilerin büyük bir bölümünün 
aile gelir durumu düşüktür. Buradan daha çok düşük gelirli ailelerin çocuklarının 
meslek yüksekokullarını tercih ettiği söyleyebiliriz.
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Bütün bu sonuçlar ve öneriler dışında bulguların son kısmında yer alan sosyal 
bilimlerin ve teknik bilimlerin meslek yüksekokulunun eğitim ve öğretimi hak-
kındaki görüş, istek, beklenti ve önerileri değerlendirilmelidir. Sonuç olarak; bu 
araştırmanın başta meslek yüksekokulu idarecileri olmak üzere ilgili literatüre, 
endüstriye ve iş dünyasına faydalı olacağı umulmaktadır.
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MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YURT VE BARINMA 
SORUNLARI: GÖLLER BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Emin ÇAĞLAK

Afyon Kocatepe Üniversitesi

ÖZET

Ülkemizde eğitim alanında mesleki yükseköğrenim kurumlarının arzu edilen ko-
numa yükselememesinin altındaki birçok nedenden biri de özellikle ilçelerdeki 
meslek yüksekokullarının yurt ve barınma sorunlarıyla sürekli karşı karşıya kal-
masından kaynaklanmadır. Yapılan bu çalışmada ise göller yöresi olarak adlandı-
rılan Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Isparta illerini kapsayan bölgedeki seçilen 
on (ilçe) adet meslek yüksekokulunun yurt ve barınma sorunları okul yönetimle-
ri, ilçe yönetimindeki kurum ve kuruluşlarla yapılan yüz yüze görüşmelerle elde 
edilmiştir. Elde edilen verilerin SPSS programı yardımıyla frekans analizi yapıl-
mıştır. Elde edilen sonuçlara göre sözkonusu bölgedeki yurt ve barınma sorunu 
neredeyse tüm meslek yüksekokullarının ortak sorunu olduğu ve bu soruna kamu 
desteğiyle çözüm bulunması gerekliliği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulları, Yurt, Barınma, Sorunlar, Göller 
Bölgesi
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1.  GİRİŞ

Üniversiteye farklı bir şehirde başlayan öğrenciler, kendilerini aniden değişik 
bir akademik ve sosyal çevre içinde bulmaktadır. Bu yeni yasam boyutu; eği-
tim yaşantıları, insan ilişkileri ve sosyal yasam açısından geçmiş yaşantılara göre 
farklılık göstermektedir. Öğrenciler yabancı oldukları bu sosyal ortamda bütün 
bireysel yasam sorumluluklarını da tek basına üstlenmek zorunda kalmaktadır. 
Öğrenciler aile ve yakın arkadaş desteğinin bir anda kesildiği bu yabancı çevreye 
en kısa zamanda ve bireysel potansiyellerini de en üst düzeyde kullanarak uyum 
sağlamak ve sürdürmek zorundadır (Karahan ve ark. 2005:3).

Üniversite gençliği ve bu gençliğin karşılaştığı sorunlar üzerinde durulması gere-
ken önemli bir konudur (Erdal Arlı 2013:174). Barınma yeri, yüzyıllar boyunca 
insanın en temel gereksinimlerinden biri olmuştur. İnsanların, yaşadıkları çevre-
nin zararlı etkilerinden korunmak ve güvenliklerini sağlamak amacıyla doğada 
hazır buldukları mağara gibi barınakların ardından geliştirdikleri basit konutlar 
ile barınma yerinin tarihsel gelişim sürecinin başladığı söylenebilir (Karasözen, 
1993). Barınmanın en önemli fonksiyonu, insanın temel gereksinimlerinden olan 
güvenlik duygusunu sağlamak ve sürdürmektir (Kara, 2009).

Zaman içinde barınma kavramı, insanların beslendiği, dinlendiği, sahip oldukla-
rını güven altına aldığı ve çevre şartlarına karşı fiziksel koruma sağlayan güvenli 
bir ortamını ifade etmeye başlamıştır (Ersoy & Arpacı, 2003). Ayrıca, güvenlik ve 
sağlık nedenlerinin yanı sıra, kişisel mahremiyet duygusunun getirdiği yabancı 
gözlerden uzak ve yalnız olma duygusu da barınma gereksiniminin önemli neden-
lerindendir (Ersoy & Arpacı,2003; Kara, 2009). Günümüzde ise, barınma yerinin 
en temel ihtiyaçlar olan güvenlik ve sağlık gereksinimlerini karşılayan bir olgu 
olmasının yanı sıra kişisel, sosyal ve psikolojik gelişimi de etkileyen önemli bir 
olgu olduğu söylenebilir (Özkan & Yılmaz 2010:155). Tüm bu etkilerin yanında 
bir de ilçe şartlarında barınma sorunu göz önüne alındığında öğrencilerin barın-
ma konusunda daha büyük sorunlarla karşılaştıkları aşikârdır. Çünkü ülkemizde 

ilçelerin birçoğu gerek yeterli nüfusa sahip olmamaktan gerekse il merkezlerine 
uzaklığı ve az gelişmişlik gibi nedenlerle üniversite öğrencilerine yeterli barınma 
imkânı sunamamaktadırlar. Ayrıca YÖK’e bağlı Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının 
belli öğrenci kapasitesi dışındaki ilçelerde olmayışı da özel yurt bulmakta sıkıntı 
çeken öğrencilerin sorunlarını artırmaktadır.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Mine Küçükler ve Hasan Cabar yaptığı çalışmada öğrencilerin okulda karşılaşa-
bileceği sorunlardan kaynaklanan stresin nedenlerini belirlemek ve bu nedenlerin 
stres üzerinde ne derece etkili olduğunu araştırmaktır. Bu amaçla, Kilis 7 Ara-
lık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim gören tüm öğrencilerin 
eğitim gördükleri okul ve bölüm ile ilgili stres nedenlerini oluşturan faktörler, 
seçilen örneklem grubundan elde edilen verile ile belirlenmeye çalışılmıştır. Ba-
ğımsız değişkenler ve bağımlı değişkenlerin yer aldığı tanımlayıcı anket yöntemi 
uygulanarak elde edilen bulgulara göre; ders yükünün fazla olması, eğitim alınan 
bölümün öğrencinin ulaşmak istediği hedeflere ters düşmesi ve Eğitim öğretim 
donanımı yetersiz olması gibi faktörler öğrencileri rahatsız eden ve strese neden 
olabilen durumlar olarak belirlenmiştir. Araştırma bulguları esas alınarak, mes-
lek yüksekokullarında öğrencilerin rahatsızlığını giderici ve stresini önleyici 
düzenleme çalışmalarının yapılması konusunda bazı öneriler üzerinde durulmuş-
tur.

Erdal Arlı yapmış olduğu çalışmada (2013:174), barınma yerinin kişisel sosyal 
gelişim üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırmada Kocaeli Üniversitesi Ka-
ramürsel Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören yurtta/evde kalan öğrencilere 
uygulamıştır. Grup üyeleri yurt ve evde kalan öğrenciler ile kendi ailesinin ya-
nında kalan öğrencilerden oluşturulmuştur. Sonuçlara göre, yurtta/evde kalmanın 
öğrencilere kazandırdığı en önemli katkıların başlıca bilgi paylaşımı, olgunlaşma, 
insanları tanımayı öğrenme, iyiyi ve kötüyü ayırt edebilme, güvenmeyi öğrenme, 
daha ölçülü harcama yapabilme, geniş arkadaş çevresine sahip olma, paylaşmayı 
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öğrenme, kararlarını özgürce alabilme olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra ka-
tılımcılar gerek devlet yurdunda gerekse ev ortamında ders çalışma için her türlü 
ortamın mevcut olduğunu, grup halinde çalışmanın başarılarını arttırdığını ifade 
etmişlerdir.

Sultan Özkan ve Emel Yılmaz yapmış olduğu çalışmanın amacı üniversite öğren-
cilerinin üniversite yaşamına bireysel uyum durumlarının incelenmesidir. Balıke-
sir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu (Hemşirelik) ve Bandırma Meslek 
Yüksekokulunda yapıtlığı çalışmanın sonuçları şöyledir Öğrencilerin %31.1’inin 
puanının bu bölümü tutması nedeni ile okudukları bölümü tercih ettiği, %50.8’inin 
okudukları bölümden kısmen memnun olduğu ve %19.0’ının üniversite yaşamına 
uyum sağlamada zorluk yaşadığı saptamış, araştırma grubunun en fazla ekono-
mik nedenlere bağlı olarak ev kirası/yurt ücretinin ödenmesinde (%41.7), sosyal 
ve kültürel etkinliklere katılmada (%40.9), okul arkadaşları ile (%16.6) ve karsı 
cinsle olan arkadaşlıklarda (%15.7) sorun yaşandığı sonucuna ulaşmışlardır.

M. Arif Şahinli ve Nazan Şahbaz Kılınç yapmış olduğu çalışmada Barınma so-
runu üniversite öğrencilerinin karşılaştığı en temel sorunlardan biri olduğunu 
belirtmiş. Anket sonuçları genel olarak dikkate alındığında, Karamanoğlu Meh-
metbey Üniversitesi’nde okumayı tercih eden öğrencilerin, Karaman iline yakın 
bölgelerden geldiği, sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin barınma şekline 
bakıldığında, en düşük oranın tek başına evde kalan öğrencilerden oluştuğunu en 
yüksek oranın ise arkadaşları ile birlikte evde kalan öğrencilerden oluştuğu tespit 
edilmiştir. Devlet yurdunda kalan öğrencilerin büyük kısmı yurtlardan memnun 
olmadıklarını ve gelecek yıl yurttan ayrılmayı düşündüklerini belirmişlerdir. 
Çünkü devlet yurdunda kalan öğrenciler giriş-çıkış saatinden odaların kalabalık 
olmasından, yemeklerin güzel olmamasından, temizliğin iyi olmamasından ve 
elektrikli aletlerin yasak olmasından dolayı huzursuzluklarını beyan etmiştir. Ne-
cati İnceoğlu yapmış olduğu çalışmada öğrenci yurtlan yurdumuzdaki bina tipleri 
içinde program ihtiyacı ve mekân organizasyonu yönünden incelemiş, yükseköğ-
renim barınma sorunları içinde önemli yer tutan öğrenci yurtlarının bir bölümü, 

başka amaçlarla yapılmış binaların yurda çevrilmesi sonucu ortaya çıkmışlardır. 
Bir bölümü de büyük ve sayısal ihtiyaçlara hızla çözüm üretmek için bir yatak-
hane anlayışı ile planlandığını vurgulamıştır. Sonuç kısmında ise yurt binasının 
teknik açıdan nasıl tasarlanması gerektiğini gösteren bir çizime yer vermiştir.

Zeynep Filiz ve Fatih Çemrek yapmış oldukları çalışmada (2005) Eskişehir Os-
mangazi Üniversitesi öğrencilerinin barınma durumu ve sorunlarını araştırmak 
amacıyla söz konusu öğrencilerden rastlantısal olarak seçilen 500 tanesine bir an-
ket uygulanmıştır. Eğitim Fakültesinde okuyan kız öğrenciler barındıkları yerin 
giderlerini karşılama zorluğu ve ders çalışamama nedeniyle, ESYO’da okuyan 
kız öğrenciler arkadaşlarıyla anlaşamama nedeniyle barındıkları yerden memnun 
olmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinde okuyan 
erkek öğrenciler ulaşım problemi nedeniyle, SHMYO ve İİBF’de okuyan erkek 
öğrenciler rahat hissetmedikleri nedeniyle barındıkları yerden memnun olmadığı 
sonucuna ulaşılmış ve kredi yurtlar kurumu yurtlarına olan gerekliliğe vurgu ya-
pılmıştır.

Güldiken ve Özekicioğlu bir çalışmada (2004, 178-179) Anadolu’da ailelerin-
den uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerin barınmaya ilişkin sorunlarını 
ele almışlardır. Bu çalışmada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören 
toplam 905 öğrenciyi incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin ya-
rısından fazlasının öğrenci evinde, kalan yarısının da kamu ve özel sektöre ait 
yurtta kaldıkları belirlenmiştir. Öğrenci evinde kalan öğrencilerin en önemli prob-
lemi, ev kiralarının yüksek olması, bu sıkıntıyı hafifletmek için bu evlerde en az 
üç öğrencinin kaldığı ve bu durumun öğrencilerin ders çalışmalarını engellediği 
saptanmıştır. Devlet yurdunda barınan öğrencilerin karşılaştıkları sıkıntıların ba-
şında, yeterince ders çalışamama, ısınma ve temizlik olduğu anlaşılmıştır Devlet 
yurdu ve özel yurtlarda kalan öğrencilerin uymakta en çok zorlandıkları kuralların 
başında yurtlara giriş-çıkış saati olduğu belirlenmiştir.
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Poyraz (2000, 35-40) ise Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Ge-
lişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği’nde öğrenim gören 651 öğrenci ile barın-
ma sorunu üzerine bir çalışma yapmıştır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde, 
öğrencilerin devlet yurdunda kalmalarının en önemli iki nedeni, öğrencilerin 
ekonomik durumlarının ancak yurtta kalmalarına imkân vermesi ve yurtların daha 
disiplinli olması olarak belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa 
ilişkin bir başka çalışma Ersoy ve Arpacı (2003, 1-9) tarafından yapılmıştır. Gazi 
Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerle yapılan araştırmada, öğrencilerin ki-
ralık evlerde oturduğu; kiralık evi tercih etmede en büyük etmenin ev kirasının 
uygun ve evin okula yakınlığı, öğrencilerin rahat ders çalışma ve özgür olma hissi 
olduğu belirlenmiştir. Filiz ve Demir (2004, 227-230) yaptıkları çalışmada beden 
eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin barınma beslenme 
durumlarını belirlemişlerdir. Çalışmada öğrencilerin % 54’ünün öğrenci evinde, 
% 21’inin ailesi ile birlikte, % 18’inin yurtta, % 4’ünün akraba yanında kaldıkları 
ve kalan %3’ünün diğer barınma şekli kullandıkları belirlenmiştir.

Koç ve Polat (2006), Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 258’i 
kız 260’ı erkek toplam 518 öğrenciyi ruh sağlığı, cinsiyet, barınma şekli, öğretim 
şekli (1. ve 2. öğretim), yerleşim yeri ve başarı düzeyleri açısından incelemiştir. 
Demir ve diğerleri (2006) yaptıkları çalışmada, Ziraat Fakülteleri’nde öğrenim 
gören öğrencilerin sosyal yapıları, eğilimleri ve sorunlarını incelemişlerdir. Elde 
ettikleri sonuçlardan birisi, Ziraat Fakülteleri’nde öğrenim gören öğrencilerin 
%41’inin kredi ve yurtlar kurumu yurtlarında, %28’inin özel yurtlarda, %19’unun 
arkadaşlarıyla birlikte evde ve %12’sinin ise ailesinin yanında barındıklarıdır. Bir 
başka sonuç ise, öğrencilerin %21’inin kaldıkları odada tek başına yaşadıkları, 
%29’unun ise barındıkları yerlerde odalarını 7 ve üzeri kişiyle paylaştıklarıdır.

Nail Yıldırım çalışmasında başarılı öğrencilere göre yurtlarda yaşanan sorunlar 
sosyal, psikolojik, eğitsel, fiziksel olmak üzere 4 temada toplanmaktadır. Araş-
tırmanın çalışma grubunu yurtlarda kalan Tıp, PDR ve Çift ana dal yapan başa-
rılı öğrenciler oluşturmaktadır. Sonuçta ise yurtlarda psikolog, sağlık personeli 

vb. uzmanlar çalıştırılması gerektiği yurtlardaki öğrencilerin, serbest zamanlarını 
değerlendirebilecekleri ortam arttırılması gerektiğini belirtmiştir.

3.  MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırmada materyal olarak göller yöresini de kapsayan Afyonkarahisar, Burdur, 
Denizli, Isparta illerinin ilçelerinden oluşan on ilçe ve bu ilçelerdeki meslek yük-
sekokullarındaki öğrencileri kapsamaktadır. Afyonkarahisar ilinden Başmakçı, 
Dazkırı, Dinar, Burdur ilinden Ağlasun, Tefenni, Denizli ilinden, Çivril ve Honaz, 
Isparta ilinden ise Gönen, Keçiborlu ve Yalvaç ilçeleri araştırmaya konu olan ilçe-
lerdir. Seçilen ilçeler her ilden iki veya üç ilçe seçilmiş bu ilçelerin bazıları merke-
ze yakın iken bazıları ise bağlı oldukları ile bir iki saatlik uzaklıkta bulunmaktadır. 
İlçe nüfusları bakımından incelendiğinde en düşük nüfuslu 3900 nüfusuyla Gö-
nen İlçesi ve en yüksek nüfuslu ilçe ise 36000 nüfuslu Dinar ilçesidir. İlçelerdeki 
öğrenci sayıları incelendiğinde ise 153 öğrenciye sahip Dazkırı Meslek Yüksek 
Okulu en az öğrenciye sahip iken 3747 öğrenciye sahip Honaz Meslek Yüksek 
Okulu en kalabalık öğrenciye sahip okuldur. Çalışmaya konu olan ilçeler ve mes-
lek yüksekokulları hakkında genel bilgiler şöyledir;

Ağlasun İlçesi Burdur’un 35 km uzaklıktaki ilçesidir. Nüfusu 4060’dır. Tarihi ka-
lıntıların da bulunduğu ilçenin turizmin yanında tarım ve hayvancılığa dayanan 
bir ekonomiye sahiptir. Ağlasun Meslek Yüksekokulu 2002’de 40’ar kişilik üç 
bölüm ile eğitim öğretime başlamıştır. Başlangıçta üç öğretim elemanı ve iki bö-
lümle eğitime başlayan okul son dönemlerde 15 öğretim elemanı, 2 bölüm ve 7 
program ve 1050 öğrenci sayısına ulaşmıştır.
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Tablo 1: Ağlasun MYO Yurt ve Öğrenci Bilgileri

MYO 
İSMİ

Bağlı Bu-
lunduğu

Üniversite

Toplam

Öğrenci

Sayısı

Öğrenci 
Cinsiyet 
Dağılımı

Böl./
Prog.

Sayısı

Kayıt

Sildiren

Öğrenci

Sayısı

İlçe 
Nüfusu

İlçenin en 
yakın İl’e 
uzaklığı

İlçe’deki 
Özel 
Yurt/
Apart 
Sayısı

İlçedeki 
Özel Yurt/
Apart Ka-

pasitesi

İlçedeki 
Kiralık 
Daire 

Özel/Toki

Ağ-
lasun 
MYO

M. Akif

Ersoy Üni-
versitesi

(Burdur)

960 495 Kız

465 
Erkek

2 bö-
lüm

7 
prog-
ram

10 4.060 34 km 1 adet 
yurt 

1adet 
apart

(karma)

160 kişi 
apart 40 
kişi yurt

Sınırlı

Tablodan da anlaşılacağı üzere ilçenin küçük bir yer olması ve kredi yurtlar ku-
rumunun yurdunun olmaması nedeniyle öğrenciler genellikle özel pansiyon ve 
yurtlarda kalmaktadır.

Başmakçı İlçesi Afyonkarahisar’a bağlı 132 km uzaklıktadır. Denizli ve Ispar-
ta’ya ise 80 km uzaklıktadır. 5500 nüfusa sahip ilçede temel geçim kaynakları 
tarım ve yumurtacılıktır. Türkiye’nin yumurta üretimin % 4 ünü karşılayan ilçede 
ekonomik varlık sosyal yaşama yeterince yansımamıştır. 2006 yılında bir bölüm 
ve iki öğretim elemanıyla eğitime başlayan meslek yüksekokulunda şu anda dört 
öğretim elemanı iki bölüm iki program bulunmaktadır. 

Tablo 2: Başmakçı MYO Yurt ve Öğrenci Bilgileri

MYO 

İSMİ

Bağlı Bu-
lunduğu

Üniversite

Toplam

Öğrenci

Sayısı

Öğrenci 
Cinsiyet 
Dağılımı

Böl./
Prog.

Sayısı

Kayıt

Sildiren

Öğrenci

Sayısı

İlçe 
Nüfusu

İlçenin en 
yakın İl’e 
uzaklığı

İlçe’deki 
Özel Yurt/

Apart 
Sayısı

İlçedeki 
Özel 
Yurt/
Apart 

Kapasi-
tesi

İlçedeki 
Kiralık 
Daire 
Özel/
Toki

Baş-
makçı 
MYO

Afyon 
Kocatepe 
Üniversi-

tesi

179 100 Kız

79 Erkek

2 bö-
lüm

2 
prog-
ram

 7 5.000 135 km 2 adet yurt 

(kız+er-
kek)

15 erkek

70 kız(-
yurt)

Toki yok

Ev sınırlı

Tablodan anlaşıldığı gibi öğrenci sayısı ise 179’dur. İlçede kredi yurtlar kurumu-
nun yurtlarının bulunmaması ve yeterli sayıda kaloriferli daire olmayışı öğrenci-
lerin büyük çoğunluğunun özel yurt ve pansiyonlarda kalmasının nedenidir.

Çivril İlçesi Denizli illine bağlı il merkezine 94 km uzaklıkta bulunan ilçenin 
nüfusu 14600 dür. İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bunun 
yanında balıkçılık ve sanayi de gelişmiştir. İlçede 1992 yılında yapılan Çivril Ata-
say Kamer Meslek Yüksekokulu 2006 yılında Atasay Kamer tarafından yapılan 
modern bir bina ile eğitim olanaklarını yükseltmiştir.

Tablo 3: Çivril Atasay Kamer MYO Yurt ve Öğrenci Bilgileri

MYO 
İSMİ

Bağlı Bu-
lunduğu

Üniversite

Toplam

Öğrenci

Sayısı

Öğrenci 
Cinsiyet 
Dağılımı

Böl./
Prog.

Sayısı

Kayıt

Sildiren

Öğrenci

Sayısı

İlçe 
Nüfusu

İlçenin 
en 

yakın 
İl’e 

uzaklığı

İlçe’deki 
Özel 
Yurt/
Apart 
Sayısı

İlçedeki 
Özel 
Yurt/
Apart 

Kapasi-
tesi

İlçedeki 
Kiralık 
Daire 
Özel/
Toki

Çivril 
MYO

Pamukka-
le Üniver-

sitesi

(Denizli)

1477 713 Kız

674 Erkek

8 bö-
lüm

19 
prog-
ram

 48 14.600 95 km 3 adet 
yurt 

(kız+er-
kek)

100 
erkek 

50 kız 
(yurt)

Kiralık 

Daire var

1477 öğrencisi olan okulda 8 bölüm 19 program bulunmaktadır. İl merkezine çok 
yakın olmamasına nazaran gelişme göstermiş bir ilçe olması nedeniyle gerek ka-
loriferli daire bulma konusunda gerekse ilçedeki özel yurt ve pansiyonlar sayesin-
de barınma konusu büyük oranda aşılmış ayrıca ilçede kredi yurtlar kurumunun 
400 kişilik yurt inşaatı ise devam etmektedir.

Dazkırı İlçesi Afyonkarahisar iline bağlı il merkezine 145 km uzaklıkta olup kom-
şu illere 80’er km uzaklıktadır. İlçe nüfusu 5000’dir. Ekonomik olarak tarım ve 
hayvancılığa bağlı olmakla birlikte sanayi tesisleri de mevcuttur. 2002 yılında 
Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş 2008 yılında Afyon 
Kocatepe Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 
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Tablo 4: Dazkırı MYO Yurt ve Öğrenci Bilgileri

MYO 

İSMİ

Bağlı Bu-
lunduğu

Üniversite

Toplam

Öğrenci

Sayısı

Öğrenci 
Cinsiyet 
Dağılımı

Böl./
Prog.

Sayısı

Kayıt

Sildiren

Öğrenci

Sayısı

İlçe 
Nüfusu

İlçenin 
en yakın 

İl’e 
uzaklığı

İlçe’deki 
Özel Yurt/

Apart 
Sayısı

İlçedeki 
Özel Yurt/
Apart Ka-

pasitesi

İlçedeki 
Kiralık 
Daire 
Özel/
Toki

Daz-
kırı 

MYO

Afyon 
Kocatepe 
Üniversi-

tesi

153 43 Kız

110 Erkek

4 bölüm

4 prog-
ram

 7 4.992 80 km 2 adet yurt

 1 apart

(kız+erkek)

100 erkek 

60 kız 
(yurt+a-

part)

Kiralık 
ev mev-

cut

4 bölüm 4 programa sahip olan okulda 127 öğrenci eğitim görmektedir. İlçede 
kamu yurdu bulunmamakta olup yeterli sayıda özel yurt ve pansiyon bulunmak-
tadır. Ayrıca ev tutmak isteyen öğrenciler için kaloriferli ev bulma sıkıntısı da 
yoktur.

Dinar İlçesi Afyonkarahisar’a bağlı olup il merkezine 110 km mesafede bölge-
nin nüfus ve gelişmişlik olarak önde gelen ilçelerinden biridir.  Isparta’ya 50 km 
mesafededir. İlçe nüfusu 36.759’dur. Ekonomik olarak gelişmiş bir ilçedir. Dinar 
Meslek Yüksekokulu 1993 yılında eğitim öğretime başlamış bir yükseköğretim 
kurumu olup 5 bölüm 9 program ile 617 öğrenciye sahiptir.

Tablo 5: Dinar MYO Yurt ve Öğrenci Bilgileri

MYO

 İSMİ

Bağlı Bu-
lunduğu

Üniversite

Toplam

Öğrenci

Sayısı

Öğrenci 
Cinsiyet 
Dağılımı

Böl./
Prog.

Sayısı

Kayıt

Sildiren

Öğr.
Sayısı

İlçe 
Nüfusu

İlçenin en 
yakın İl’e 
uzaklığı

Özel Yurt/
Apart Sayısı

İlçedeki 
Özel Yurt/

Apart Kapa-
sitesi

Kiralık Daire 
Özel/Toki

Dinar 
MYO

Afyon 
Kocatepe 
Üniversi-

tesi

617 235 Kız

382 
Erkek

5 
bölüm

9 prog-
ram

60 36.759 50 km 4 adet yurt

  1 pansiyon

(kız+erkek)

15 erkek 

70 kız (yurt)

Toki var

Kiralık ev

var

İlçede 400 kişilik karma devlet yurdu olup yeterli sayıda özel yurt ve pansiyon 
vardır. Ev tutmak isteyen öğrenciler de herhangi bir sorun yaşamamaktadırlar.

Gönen İlçesi Isparta’ya bağlı il merkezine 17 km uzaklıkta bir ilçe olup il merke-
zine ulaşımı kolay bir ilçedir. İlçe nüfusu 3988’dir.  Gönen Meslek Yüksekokulu 
2003 yılında eğitime başlamış şu anda 9 bölüm 13 program ve 1325 öğrenci mev-
cuduna sahiptir.

Tablo 6: Gönen MYO Yurt ve Öğrenci Bilgileri

MYO

İSMİ

Bağlı Bu-
lunduğu

Üniversite

Toplam

Öğrenci

Sayısı

Öğrenci 
Cinsiyet 
Dağılımı

Böl./
Prog.

Sayısı

Kayıt

Sildi-
ren

Öğr.
Sayısı

İlçe 
Nüfusu

İlçenin 
en yakın 

İl’e 
uzaklığı

Özel 
Yurt/
Apart 
Sayısı

İlçedeki 
Özel 
Yurt/
Apart 

Kapasi-
tesi

Kiralık 
Daire 

Özel/Toki

Gönen

MYO

Süleyman 
Demirel 
Üniversi-

tesi

(Isparta)

1325 568 Kız

757 
Erkek

9 bölüm

13 prog-
ram

17 3.988 17 km 2 adet 
yurt

1 pansi-
yon

(kız+er-
kek)

400 
(Karma)

Kiralık ev

mevcut

İl merkezinin yakınlığı nedeniyle öğrencilerin birçoğu merkezdeki evlerde ve 
yurtlarda barınmakta günübirlik ilçeye gidiş geliş yapmaktadır. Bunun yanında 2 
yurt 1pansiyon hizmet vermekte ve Toki tarafından yurt ve konut yapılması konu-
sunda girişimler mevcuttur.

Honaz İlçesi Denizli’ye bağlı il merkezine 19 km uzaklıktadır. İlçe nüfusu 32282 
olup bölgenin ekonomik ve gelişmişlik seviyesi yüksek olan ilçelerinden biridir.  
İlçeye 2000 yılında açılan Honaz Meslek yüksekokulu 7 bölüm ve 10 program ile 
3747 öğrenciye sahip gelişmiş bir yükseköğretim kurumudur.  
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Tablo 7: Honaz MYO Yurt ve Öğrenci Bilgileri

MYO

İSMİ

Bağlı Bu-
lunduğu

Üniversite

Toplam

Öğrenci

Sayısı

Öğrenci 
Cinsiyet 
Dağılımı

Bölüm/
Prog.

Sayısı

Kayıt

Sildiren

Öğr.
Sayısı

İlçe 
Nüfusu

İlçenin en 
yakın İl’e 
uzaklığı

Özel 
Yurt/
Apart 
Sayısı

İlçedeki 
Özel Yurt/
Apart Ka-

pasitesi

Kiralık 
Daire 
Özel/
Toki

Honaz 
MYO

Pamukka-
le Üniver-

sitesi

(Denizlli)

3747 2050 Kız

1697 
Erkek

7 
bölüm

10 
prog-
ram

29 32.282 19 km 6 adet 
apart

(kız+er-
kek)

412 erkek

300 kız 
(yurt)

Kiralık 
ev mev-

cut

İlçede 700 kişilik karma devlet yurdu mevcut olup yeterli sayıda apart otel ve özel 
yurtlar da mevcuttur ayrıca ilçede il merkezine yakınlığı dolayısıyla bir de fakülte 
bulunmaktadır. İlçenin gelişmiş olması ve il merkezine yakınlığı dolayısıyla öğ-
renciler tarafından yoğun olarak tercih edilmektedir.

Keçiborlu ilçesi Isparta iline bağlı merkeze 40 km uzaklıktadır. İlçe nüfusu 7082 
olup ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. 2000 yıllara kadar kükürt 
üretim fabrikalarının varlığı ilçe ekonomisine büyük katkı sağlamasına rağmen 
bu fabrikaların kapatılmasıyla ilçe göç vermeye başlamıştır. Keçiborlu Meslek 
Yüksekokulu 1994 yılında kurulmuş ve şu anda 2 bölüm ve 11 programla 1183 
öğrenciyle eğitim öğretime devam etmektedir.

 Tablo 8: Keçiborlu MYO Yurt ve Öğrenci Bilgileri

MYO

İSMİ

Bağlı Bu-
lunduğu

Üniversite

Toplam

Öğrenci

Sayısı

Öğrenci 
Cinsiyet 
Dağılımı

Bölüm/
Prog.

Sayısı

Kayıt

Sildiren

Öğr.
Sayısı

İlçe 
Nüfusu

İlçenin 
en yakın 

İl’e 
uzaklığı

Özel 
Yurt/
Apart 
Sayısı

İlçedeki 
Özel Yurt/
Apart Ka-

pasitesi

Kiralık 
Daire 

Özel/Toki

Keçi-
borlu 
MYO

Süleyman 
Demirel 
Üniversi-

tesi

(Isparta)

1183 100 Kız

79 Erkek

6 bö-
lüm

11 
prog-
ram

20 7.082 40 km 4 adet 
yurt

(kız+er-
kek)

300 er-
kek+ kız 

(yurt)

Kiralık ev 
mevcut

İlçede kamu yurdu bulunmamaktadır fakat 4 adet özel yurt bulunmakta ve 
öğrencilerin büyük kısmı evde barınmaktadır. Ayrıca il merkezine yarım saatte 
bir otobüs seferlerinin bulunması öğrenciler için Süleyman Demirel Üniversitesi 
KYK yurtlarında ve il merkezindeki dairelerde barınma imkânı sağlamaktadır. 

Tefenni ilçesi Burdur il merkezine 69 Km uzaklıkta bir ilçedir. Nüfusu 5390’dır 
ve ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ayrıca meyve ve sebze yetiş-
tiriciliği de gelişmiştir. Özellikle ilçe elma yetiştiriciliği ile bilinmektedir. 2009 
yılında faaliyete geçen Tefenni Meslek Yüksek Okulu 5 bölüm 7 program ve 386 
öğrencisiyle eğitim öğretime devam etmektedir.

Tablo 9: Tefenni MYO Yurt ve Öğrenci Bilgileri

MYO

İSMİ

Bağlı Bu-
lunduğu

Üniversite

Toplam

Öğrenci

Sayısı

Öğrenci 
Cinsiyet 
Dağılımı

Böl./
Prog.

Sayısı

Kayıt

Sildiren

Öğr.
Sayısı

İlçe 
Nüfusu

İlçenin 
en yakın 

İl’e 
uzaklığı

Özel 
Yurt/
Apart 
Sayısı

İlçedeki 
Özel 
Yurt/
Apart 

Kapasi-
tesi

Kiralık 
Daire 
Özel/
Toki

Te-
fenni 
MYO

(Bur-
dur)

M. Akif 
Ersoy 

Üniversi-
tesi

386 208 Kız

178 
Erkek

5 bö-
lüm

7 prog-
ram

8 5.390 71 km 4 adet 
pansi-
yon+

apart

200 
erkek+-

kız

Toki 
var

Ev var

İlçede kamu yurdu bulunmamaktadır. 4 pansiyon, bir apart ve ilçedeki öğrenci-
lerin barınma ihtiyacını karşılayan ilçede ayrıca öğrenciler için Hilal Kart uygu-
lamasıyla öğrencilere belediye tarafından nakdi ve ayni yardımlar yapılmaktadır.

Yalvaç ilçesi Isparta iline bağlı il merkezine 105 km uzaklıkta bir ilçe olup nüfusu 
20900’dur.  İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı olup sanayi yeterince ge-
lişmemiştir (Dayıoğlu 2012:2). 1992 yılında Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı olarak 
açılan Yalvaç Meslek Yüksek Okulu aynı yıl Süleyman Demirel Üniversitesi’ne 
bağlanmıştır.
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Tablo 10: Yalvaç MYO Yurt ve Öğrenci Bilgileri

MYO

İSMİ

Bağlı Bu-
lunduğu

Üniversite

Toplam

Öğrenci

Sayısı

Öğrenci 
Cinsiyet 
Dağılımı

Böl./
Prog.

Sayısı

Kayıt

Sildiren

Öğr. 
Sayısı

İlçe 
Nüfusu

İlçenin en 
yakın İl’e 
uzaklığı

Özel 
Yurt/
Apart 
Sayısı

İlçedeki 
Özel 
Yurt/
Apart 

Kapasi-
tesi

Kiralık 
Daire 

Özel/Toki

Yal-
vaç 

MYO

(Ispar-
ta)

Süleyman

Demirel 
Üniversi-

tesi

1882 - 6 bö-
lüm

9 
prog-
ram

10 20.900 105 km 7 adet 
yurt

1apart 
1pans.

(kız+er-
kek)

150 
erkek

230 kız 
(yurt)

Toki var

Ev mevcut

6 bölüm 9 program ve 1882 öğrencisiyle eğitime devam etmektedir. İlçede kre-
di yurtlar kurumuna ait 500 öğrenci kapasiteli bir karma yurdun dışında 7 özel 
yurt ve apart ve pansiyonlar bulunmaktadır. Öğrenci potansiyelinin yüksek oldu-
ğu ilçede kiralık daire bulmakta da sorun yaşanmamaktadır. Öğrencilerin yurt ve 
pansiyonları tercih etmesindeki ana etken kira fiyatların yüksek olmasıdır. (Da-
yıoğlu 2012:3) 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çevresel etkenler öğrencilerin başarılarını etkileyen önemli unsurlardan biri-
dir (Şeker ve ark. 2004:8). Dolayısıyla yurt sorunu da öğrencilerin başarılarını 
önemli ölçüde etkilemektedir. İncelenen meslek yüksekokullarında öğrencilerle 
yapılan derinlemesine görüşmelerde üzerinde durulan önemli sorunlardan biridir. 
Araştırma yapılan on meslek yüksekokulundan yalnızca 3’ünde Kredi Yurtlar Ku-
rumu Yurdu’nun bulunduğu tespit edilmiştir. Bu yurtların söz konusu bölgelerde 
sunmuş olduğu imkânlarla bulunduğu bölgenin barınma sorununa büyük ölçüde 
çözüm getirmektedir. Diğer ilçelere bakıldığında birçoğunda devlet yurdunun bu-
lunmaması ve ilçelerde yeterli sayıda yurt, pansiyon olmayışı ve mevcutların da 
nitelik veya nicelik olarak yetersiz olması öğrencileri barınma sorunlarıyla karşı 
karşıya bıraktırmaktadır.

Barınma konusunda özel yurtlar ve pansiyonlardan beklentilerini karşılamayan 
öğrenciler ev tutma eğilimine girmekte fakat ilçelerin birçoğunda yeterli sayı-
da kaloriferli daire bulunmaması veya var olanların da kira bedellerinin öğren-
cilere yüksek fiyatlardan verilmek istenmesi gibi durumlarla karşılaşılmaktadır. 
Tüm bu durumlar göz önüne alındığında ilçelerdeki yurt sorununa çözüm geti-
rebilmesi açısından Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının meslek yüksekokulundaki 
öğrenci mevcutlarına bağlı olmaksızın her ilçede mutlaka yapılması gerekmekte 
ayrıca ilçelerdeki yerel yöneticiler ve ilçenin ekonomik yönden önde gelen kişileri 
tarafından ilçeye yeterli sayıda apart ve yurtların yaptırılması gerekmektedir. 
Bu takdirde meslek yüksekokullarındaki öğrenci potansiyelinin artmasına ve 
mevcutlarında kayıt sildirmelerinin önüne geçmesine imkân verecektir.
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER 
SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Bülent ÖZGÜL

Süleyman Demirel Üniversitesi

ÖZET

Ülkemizde meslek yüksekokulları, mevcut üniversitede okuyan öğrenci sayısının 
yaklaşık üçte birini barındırmaktadır. Ülke ekonomisi açısından büyük önem 
taşıyan nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması bakımından büyük önem 
taşıyan bu okullar, pek çok sorun nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşamaktadır. 
Bu sorunlar içerisinde, öğretim elemanı kadrosunun niteliği doğrudan eğitim 
kalitesini etkileyen önemli bir sorundur. Öğretim elemanı niteliğini etkileyen 
önemli faktörlerden biri, bu elemanların yaşadığı kariyer sorunlarıdır. Meslek 
yüksekokulu öğretim elemanları için öngörülen kariyer sistemi, mevcut çalışma 
koşulları ve hedefleriyle uyumlu görülmemekte ve yeni bir kariyer sistemi 
ihtiyacı duyulmaktadır. Söz konusu ihtiyaç, bizzat Yükseköğretim Kurulu 
tarafından hazırlanan raporlarda da dile getirilen bir husustur. Bu konuda hem 
yeterince tartışılmamış hem de konuyla ilgili henüz somut herhangi bir adım 
atılmamıştır. Meslek yüksekokullarında çalışan öğretim elemanlarının kariyer 
sorunlarının çözülmesi büyük önem taşımaktadır. Yeni bir kariyer sistemiyle bu 
sorun çözüldüğü takdirde, öğretim elemanı niteliği, verimi ve motivasyonunun 
yükselmesi, bunun da meslek yüksekokullarındaki eğitim kalitesini yükselterek 
öğrencilerin niteliğini arttırması öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Öğretim Elemanı, Kariyer, Mesleki, 
Verimlilik
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CAREER ISSUE OF LECTURERS WORKING AT VOCATIONAL 
SCHOOLS AND SOLUTION PROPOSALS

ABSTRACT

The vocational schools in our country house approximately one third of all 
university students. These schools, which have great importance to meet the 
qualified intermediate staff that is important for the economy of the country, 
have trouble because of various problems. Among these problems, the quality 
of lecturers is an important problem affecting the quality education directly. One 
of the problems affecting the quality of lecturers is the career  issue that these 
lecturers face. The present career system for the lecturers working at vocational 
schools does not suit with present working conditions and aims, and therefore a 
new career system is needed. This need has been mentioned in a report prepared by 
Higher Education Institution. However, this problem has neither been regotiated, 
nor taken a step. To solve the career problems of lecturers working in vocational 
schools is of capital importance. Supposing that this problem is solved by means 
of a new career system, the quality, productivity and motivation of lecturers will 
increase and this will inevitably raise the quality of education and students.

Key Words: Vocational Schools, Lecturer, Career, Professional, Productivity

GİRİŞ

Ülkemizde meslek yüksekokullarındaki eğitim kalitesi açısından en önemli 
sorunlardan biri, nitelikli öğretim elemanı sıkıntısıdır. Bu sıkıntının ortaya 
çıkmasının en önemli nedenlerinden biri de bu öğretim elemanlarının yaşadığı 

kariyer sorunudur. Meslek yüksekokullarında çalışan öğretim elemanlarının, 
fakülte ve enstitülerdeki araştırma görevlileriyle aynı yükselme şartlarına tabi 
olması, bu öğretim elemanlarının lisansüstü eğitim yapmasını engellemekte ya da 
lisansüstü eğitim yaparak doktorasını tamamlayan öğretim elemanlarının çalıştığı 
meslek yüksekokulundan ayrılmasına neden olmaktadır. Kariyer hedefi nedeniyle 
meslek yüksekokulundaki işinden çok lisansüstü eğitime enerjisini ayıran öğretim 
elemanları, okuldaki işine daha düşük ilgi göstermekte, diğer yandan da lisansüstü 
eğitim yapamadığı için yükselme olanağı olmayan öğretim elemanlarının düşük 
verim ve motivasyonla çalıştığı gözlenmektedir. Böyle bir sorun nedeniyle de, 
yetenekli genç akademisyen adayları da meslek yüksekokullarında çalışmayı 
tercih etmemektedirler. Söz konusu sorunlar nedeniyle, meslek yüksekokullarında 
niteliği yüksek bir kadro oluşturulması güçleşmekte, lisansüstü eğitim yaparak 
niteliği artan öğretim elemanlarının da fakültelere geçmeyi tercih etmesiyle, 
nitelikli öğretim elemanlarında da sürekli kayıp yaşanmaktadır. Kaliteli bir öğretim 
elemanı kadrosunun sürdürülebilir şekilde korunamamasının doğal sonucu da, 
öğrencilerinin yeterli ve kaliteli eğitim alamaması olarak gerçekleşmektedir. 

Yukarıda sayılan nedenlerle, meslek yüksekokullarında daha nitelikli ve 
motivasyonu yüksek öğretim elemanı kadrosu oluşturmanın ve dolayısıyla bu 
okullardaki eğitim kalitesini yükselterek sürekli kılmanın en önemli adımlarından 
biri, bu okullarda çalışanların hedeflerine uygun ve onları daha çok motive edecek 
bir kariyer sisteminin oluşturulmasıdır. Bildiri kapsamında yukarıda izah edilen 
sorunlarla ilgili Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksekokullarında 
çalışan öğretim elemanlarına yönelik yapılan araştırma çalışması sonuçları 
paylaşılacak ve ardından kariyer sistemiyle ilgili olarak geliştirilen öneriler 
sunulacaktır.

1.  YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNUNDA MESLEK YÜKSEKOKULLARI, 
ÖĞRETİM ELEMANLARI VE AKADEMİK KARİYER TANIMLARI

Meslek yüksekokulu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3. maddesinin ı 
fıkrasında, “Belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan, 
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yılda iki veya üç dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, ön lisans 
derecesi veren bir yükseköğretim kurumudur.” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı 
kanunun aynı maddesinin l ve m fıkralarında “Öğretim Elemanları” tanımlanmış 
ve türleri şöyle sayılmıştır:

 “l) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, 
öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.

 m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve 
yardımcı doçentlerdir.

 (1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

 (2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.

 (3) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık 
veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki 
akademik unvana sahip kişidir. 

 n) Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir 
öğretim elemanıdır. 

 o) Okutman: Eğitim - öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak 
zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.” 

Aynı yasanın 33. maddesi a fıkrası da “Araştırma Görevlisi” kadrosunu 
tanımlamaktadır: “Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan 
araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen 
ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili anabilim veya 
anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul 
veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma 
görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda 
görevleri kendiliğinden sona erer.” Yasanın “Öğretim elemanı yetiştirme” başlıklı 

35. Maddesine göre, “Yükseköğretim kurumları; kendilerinin ve yeni kurulmuş ve 
kurulacak diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve dışında, 
kalkınma planı ilke ve hedeflerine ve Yükseköğretim Kurulunun belirteceği 
ihtiyaca ve esaslara göre öğretim elemanı yetiştirirler.” hükmü amirdir.

Üniversite sistemi içerisindeki akademik kariyer basamakları yine aynı kanunun 
aynı maddesinin t fıkrasında aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

 “t) Lisans Üstü: Yüksek lisans ve doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta 
ve veteriner hekimlikte uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini kapsar ve aşağıdaki 
kademelere ayrılır.

 (1) Yüksek Lisans: (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık, 
master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuçlarını 
ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

 (2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisans veya eczacılık veya fen 
fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen 
esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en az dört yarı 
yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı 
amaçlayan bir yükseköğretimdir.

 (3) Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen 
esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki 
sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. 

 (4) Sanatta Yeterlik: Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört 
yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, 
müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan 
doktora düzeyinde lisans üstü bir yükseköğretim eşdeğeridir.

  (5) Veteriner Hekimlikte Uzmanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve veteriner hekimlere belirli 
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alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.”

Yasada görüldüğü şekilde, üniversite sisteminde meslek yüksekokulu 
tanımı yapılmış, çalıştırılacak öğretim elemanları ve kariyer basamakları 
için gerçekleştirmeleri gereken lisansüstü eğitim çalışmaları tanımlanmıştır. 
Dolayısıyla meslek yüksekokullarında çalışan öğretim elemanları için özel 
bir kariyer basamağı tanımlanmamış, bu bakımdan fakülteler ve enstitüler için 
öngörülen kariyer basamakları meslek yüksekokullarında çalışan personel için de 
geçerlilik taşımaktadır. 

Meslek yüksekokullarındaki çalışma koşulları ve daha çok ders vermeye dayalı 
yapı nedeniyle, araştırmaya dayalı bir akademik yükselme sistemi içerisinde 
kariyer yapmayı hedefleyen öğretim elemanları iki işi bir arada yapmak durumunda 
kalmaktadırlar. Yani, meslek yüksekokulunda çalışan ve akademik kariyer 
yapmak isteyen bir öğretim görevlisinin hem yasada tanımlanan “Ders vermek 
ve uygulama yaptırmak” yükümlülüğünü yerine getirmesi hem de yine yasada 
tanımlanan yüksek lisans ve doktora (ya da muadili) çalışmalarını tamamlaması 
gerekmektedir. Fakülte ya da enstitü kadrosundaki araştırma görevlileri için 
öngörülen akademik yükselme sistemi, meslek yüksekokullarında çalışan 
öğretim görevlisi ya da okutmanlar için de geçerlidir. Tekrarlayacak olursak, 
akademik olarak yükselmek isteyen meslek yüksekokulu öğretim elemanları 
mevcut görevleriyle birlikte lisansüstü eğitim ve akademik yayın çalışmalarını 
yerine getirmek durumundadırlar. Bu da meslek yüksekokullarındaki görevleri 
bakımından önemli bir verimlilik sorunu yaratan unsurdur.

2. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA EĞİTİM KALİTESİ 
BAKIMINDAN TEMEL SORUNLAR VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ 
DURUMU

Ülkemizdeki yüksek öğretim kurumları içerisinde meslek yüksekokulları, bu 
okullarda çalışan öğretim elemanları ve öğrenim gören öğrencilerle ilgili mevcut 
duruma bakacak olursak, Tablo 1, 2 ve 3’teki veriler aydınlatıcı olacaktır. 

Tablo 1. Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları Birim Sayıları Dağılımı (2014)
Devlet 

Üniversiteleri
Vakıf 

Üniversiteleri
Vakıf 
MYO Toplam

Üniversite sayısı 104 72 8 184
Fakülte sayısı 1.070 405 0 1.475
Enstitü sayısı 420 105 0 621
Yüksekokul sayısı 422 105 0 527
MYO sayısı 854 93 8 955

Kaynak: YÖK, Nisan 2014 Yükseköğretim Temel Göstergeleri

Tablo 2. Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarındaki Öğretim Elemanı Sayıları (2014)

Devlet 
Üniversiteleri

Vakıf 
Üniversiteleri

Vakıf 
MYO Toplam

Öğretim Üyesi 53.630 9.614 27 63.271
Öğretim Görevlisi 16.080 3.933 312 20.325
Diğer(*) 52.406 5.641 31 58.078
Toplam 122.116 19.188 370 141.674

(*) Araştırma görevlisi, okutman, uzman, çevirmen, EÖPL
Kaynak: YÖK, Nisan 2014 Yükseköğretim Temel Göstergeleri

Tablo 3. Türkiye’de Ön Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrenci Sayıları (2014)

Devlet 
Üniversiteleri

Vakıf 
Üniversiteleri

Vakıf 
MYO Toplam

Birinci Öğretim 489.749 43.704 7.154 540.607
İkinci Öğretim 239.134 13.075 1.579 253.788
Açık Öğretim 935.750 0 0 935.750
Uzaktan 
Öğretim 18.411 639 938 19.988
Toplam 1.683.044 57.418 9.671 1.750.133

Kaynak: YÖK, Nisan 2014 Yükseköğretim Temel Göstergeleri

Yükseköğretim Kurulu’nun 2014 yılı verilerine göre, ülkemizde devlet 
üniversitesi, vakıf üniversitesi ve diğer MYO’lar bünyesinde faaliyet gösteren 
184 yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Bu eğitim kurumlarında görev yapan 
141.674 öğretim elemanı; 1.475 fakülte, 621 enstitü, 527 yüksekokul ve 955 
MYO’da toplam 5.449.961 öğrenciye eğitim vermektedir.

Ülkemizde devlet üniversitelerine bağlı 854, vakıf üniversitelerine bağlı 93 
ve 8 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 955 meslek yüksekokulu 
bulunmaktadır. Kuşat’a göre, Türkiye’de 1.000’e yakın ilçe olduğu göz önüne 
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alındığında merkez ilçeler dışında neredeyse her beş ilçenin dördünde bir MYO 
bulunduğu söylenebilir. Bu ilçelerin yaklaşık 1/3’ünün nüfusunun 10.000 ve 
altı olduğu dikkate alındığında ise her 3 meslek yüksekokulundan birinin, on 
binden az nüfusa sahip bir ilçede yer aldığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim 2007 
yılında gerçekleştirilen “Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı’nın 
Yükseköğretimde Uygulama Ağırlıklı Yeni Açılımlar” isimli çalışma grubu 
raporunda meslek yüksekokulu sayılarının, ülke genelinde dağılımının il 
merkezleri, ilçe ve hatta beldelerde eğitim/öğretim veriyor olmalarının kalite 
problemini beraberinde getirdiği sonucuna varılmıştır.1

Yine Yükseköğretim Kurulu’nun verilerine göre, 2014 itibariyle devlet ve vakıf 
üniversiteleri ile vakıf meslek yüksekokullarında toplam 141.674 öğretim elemanı 
bulunmaktadır. Bunların içerisinde çoğunluğu meslek yüksekokullarında görev 
yapan öğretim görevlilerinin sayısı 20.325 olup, bunların tüm öğretim elemanı 
sayısına oranı yüzde 14,4’üne karşılık gelmektedir. Bunların yanında okutman ve 
uzman kadrosunda olup da meslek yüksekokullarında görev yapanlarda hesaba 
katıldığında, meslek yüksekokullarında çalışan öğretim görevlisi, okutman ve 
uzman oranının yüzde 15’in üzerinde olduğu tahmin edilebilir.

Tüm yükseköğretim sistemindeki toplam öğrenci sayısının yine 2014 verilerine 
göre 5.449.961 olduğu, meslek yüksekokullarında okuyan toplan öğrenci sayısının 
1.750.113 olduğu göz önüne alınırsa, yükseköğretim sistemindeki üç öğrenciden 
birinin meslek yüksekokulu öğrencisi olduğu görülmektedir.

Gelişmiş ülkelerde, tüm eğitim alanları içeri sinde meslek yüksekokullarının 
tercihleri % 65 iken, Türkiye’de bu oran % 35’tir. Türkiye’de örgün öğrenim 
veren meslek yüksekokullarına olan talep sürekli artış göstermektedir; ancak 
sahip olunan genç nüfusa karşın, gelişmekte olan bir ekono minin en önemli 
unsuru olan kalifiye ele man yetiştirme programlarının oranları, gelişmiş ülkelere 
kıyasla oldukça düşük kalmaktadır.2 

1.  Nurdan Kuşat, “Meslek Yüksekokullarında Öğrenci Başarısı Üzerine Bir Çalışma: Eğirdir Meslek 
Yüksekokulu Muhasebe Programı Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2014, Sayı: 61, s. 67-68
2. Sibel Kahraman, “Eğitim ve Meslek Yüksekokulları”, Şişli Akademi Dergisi, 2014, s. 3

Alkan ve arkadaşlarının aktarımına göre, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle 
meslek yüksekokullarında öğretim üyesi başına 358 öğrenci, öğretim elemanı 
başına ise 52 öğrenci düşmektedir. Bu oran Almanya’da 5, Avustralya’da 8, 
Belçika’da 10, Japonya’da 9, Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 21, 
İngiltere’de ise 20 olarak verilmektedir. Türkiye’de, meslek yüksekokullarında 
öğrenim gören öğrenci sayısı göz önüne alındığında (açık öğretim ve uzaktan 
öğretim hariç yaklaşık 800.000 öğrenci), meslek yüksekokullarımızdaki mevcut 
öğretim elemanlarına ek olarak çok sayıda öğretim elemanına daha ihtiyaç 
duyulduğu görülmektedir.3

Meslek yüksekokullarında eğitim kalitesi konusu son yıllarda giderek artan 
düzeyde üzerinde tartışılan ve çalışılan konulardan biri haline gelmiştir. Bu 
çalışmalardan çıkan ortak sorunları şu şekilde özetlemek mümkündür. 

1. Sınavsız geçiş uygulaması: Alkan ve arkadaşlarının aktardığına göre, son 
dokuz yılın (2006-2014) ortalaması alındığında kontenjanların yaklaşık yüzde 
53’ü sınavsız geçiş ile kalanı da YGS sınavı ile meslek yüksekokullarına 
yerleşmiştir.4 Sınavsız geçiş yoluyla gelen öğrencilerin düzeyinin düşüklüğü, sınıf 
içerisinde sınavla gelen öğrencilere oranla sayılarının yüksekliği genel olarak 
eğitim ve öğretim kalitesini düşüren önemli bir etken olarak gösterilmektedir. Bu 
konuyla ilgili çalışmaların hemen hemen tamamında sınavsız geçiş uygulamasının 
kaldırılması önerilmektedir. 

2. Meslek yüksekokulu enflasyonu: Yukarıda da rakamları verildiği gibi, 
ülkemizdeki meslek yüksekokulu sayısı 955 olup, bunların yaklaşık üçte biri 10.000 
nüfusun altındaki yerleşim yerlerinde faaliyet göstermektedir. Uygulamalı eğitimin 
ve öğretim kadrosunun büyük önem taşıdığı mesleki eğitim bakımından, bu sayıda 
meslek yüksekokulunda verimli bir eğitim ortamı yaratmak mümkün olmadığı 

3.  Reha Metin Alkan, Menderes Suiçmez, Mehmet Aydınkal, Mehmet Şahin, “Meslek Yüksekokullarındaki 
Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri”, Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, 
Aralık 2014, s. 134
4. Alkan, vd., a.g.m., s. 136
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gibi, kaynakların lüzumsuzca dağıtılması, daha verimli çalışabilecek meslek 
yüksekokulları bakımından da büyük dezavantaj yaratmaktadır. Bu bakımdan, 
meslek yüksekokullarının açılma kriterlerinin yeniden ele alınıp mevcut okulların 
revize edilmesi önerilmektedir. Özer’e göre, MYO’ların ülkemizde nerelere 
ve nasıl kurulduğuna bakıldığında, öğrenci sayısı nedeniyle ilçe ve beldelerin 
ekonomik canlılığının daha çok ön planda olduğu rahatlıkla görülmektedir. 
Üniversite yönetimlerine ilçelerde, beldelerde meslek yüksekokulları açılması 
için büyük baskılar yapılmaktadır. Bu nedenle MYO’lar programlarıyla ilgili 
sektörlerin olmadığı yerlerde açılabilmekte, atölye-laboratuvar ve makine teçhizat 
ve öğretim elemanları bakımından da oldukça zayıf bir görünüm sergilemektedir. 
Bu da ülkemizin sınırlı kaynaklarının verimsiz kullanımına yol açmaktadır.5

3. Fiziki ve ekonomik yetersizlikler: Ünver ve diğerlerine göre, kent merkezine ve 
yerleşkeye olan mesafe öğrencilerin buralarda bulunan imkanlardan sınırlı ölçüde 
yararlanmasına sebep olmaktadır. Yerleşkede bulunan kütüphane, spor alanları 
ve etkinlikleri, yemek ve kafeterya hizmetleri ile konferans, panel, sempozyum 
gibi akademik etkinlikler taşrada yer alan meslek yüksekokullarında kısıtlı olarak 
sunulabilmektedir.6 Bunun yanında, meslek yüksekokullarının birçoğu, daha önce 
başka amaçla inşa edilerek kullanılmış binalarda eğitim ve öğretim vermekte, uygun 
ve yeterli sınıf, laboratuar ve atölye imkanları bakımından yetersiz ortamlarda 
faaliyet gösterilmektedir. Üniversite yönetimlerinin meslek yüksekokullarına 
kaynak aktarımı konusundaki isteksizliği de bu sorunun sürmesinin önemli 
nedenlerinden biridir. Kenar’ın konuyla ilgili hazırladığı rapordaki şu tespit 
oldukça çarpıcıdır: “Bu okulların kaynak sorunları da had safhada; üniversiteler 
kıt kaynaklarını öncelikle fakültelere ayırıyorlar. MYO’lar rektörlerin üvey 
evlatları konumunda. 2005-2006 eğitim-öğretim yılı için öğrenci başına yapılan 
harcama, mesleki ve teknik ortaöğretimde 2.208 YTL, genel ortaöğretimde 1.259 

5.  Mahmut Özer, 2012, “Türkiye’de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması ve Kalite Güvence 
Sistemi”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Kasım 2012, Cilt: 2, Özel Sayı, s. 22
6.  Halil Murat Ünver, Hasan Yaylı, Hüseyin Ceylan, “Taşra Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm 
Önerileri”, 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 27-
29 Mayıs 2009, s. 755

YTL olmasına karşın, meslek yüksekokullarında sadece 702 YTL’dir.”7

4. Programların güncel olmaması ve işlevsizliği: Meslek yüksekokullarındaki 
programların birçoğu, sektörlerdeki işgören ihtiyacıyla uyumlu olmaktan uzak 
olup, ülkemizdeki mesleki yeterlilikler çerçevesi çalışmaları da oldukça yetersiz 
durumdadır. Programların piyasayla işbirliği halinde yeniden düzenlenerek 
ihtiyaçlarla uyumlu hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Meslek 
yüksekokullarındaki ders programları; dinamik bir yapıda, yerel, ulusal ve 
uluslararası iş piyasalarının ihtiyaçları dikkate alınarak, güncel ve teknolojiye 
uygun olacak şekilde gözden geçirilerek düzenlenmelidir.8 Dokuzuncu Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’na (2006) göre meslek yüksek okulları ile mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumları arasında program bütünlüğünün bulunmaması, mesleki 
ve teknik eğitim programlarının işgücü piyasasının taleplerine uygun olarak 
güncellenememesi sonucu mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdamı 
artırılamamakta ve mezunların mesleki eğitime olan talebi azalmaktadır.9

5. Piyasayla yetersiz ilişkiler: Mevcut piyasa için ara eleman yetiştirmeyi 
hedefleyen meslek yüksekokullarının, piyasayla koordinasyon konusunda 
neredeyse sıfır ilişkisi, meslek yüksekokullarında verilen eğitimleri verimli ve 
hedefine uygun olmaktan oldukça uzak bir noktada tutmaktadır. YÖK’te mesleki 
eğitim konusuyla ilgilenen Günay’ın ifadelerine göre, mesleki eğitim ve ilgili 
sektörler arasında sıkı bağların kurulmuş olması eğitim, istihdam, üretim ve üretim 
kalitesi için son derece önemlidir. Ancak henüz sağlıklı işleyen ve süreklilik 
gösteren bir bağ oluşamamıştır.10

7.  Necdet Kenar, “Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminin Genel Değerlendirmesi”, 2010, s. 7 (http://
www.messegitim.com.tr/ti/577/0/MESLEKI-VE-TEKNIK-EGITIM-SISTEMININ-GENEL-
DEGERLENDIRMESI, Erişim Tarihi: 25.04.2015
8.  Melahat Önal Ala, Halil Gülmez, “İşyeri Eğitimi Uygulamasının Verimliliği: Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, 1. Uluslararası Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu 
(IVETS-2014), 2014, s. 376
9.  Canan Uçar, Mehmet Arif Özerbaş,  “Mesleki ve Teknik Eğitimin Dünyadaki ve Türkiye’deki Konumu”,  
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Mayıs 2013, Cilt: 2, Sayı: 2, s. 244
10 Durmuş Günay, “Türk Yükseköğretiminin Yeniden Yapılandırılması Bağlamında Sorunlar, Eğilimler, 
İlkeler ve Öneriler-I”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Aralık 2011, Cilt: 1, Sayı: 3, s. 116

http://journal.mufad.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=728%3Ameslek-yuksekokullarinda-ogrenci-basarisi-uzerine-bir-calisma-egirdir-meslek-yuksekokulu-muhasebe-programi-ornegi&catid=943%3Asayi-61-ocak-2014&Itemid=55&lang=tr
http://journal.mufad.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=728%3Ameslek-yuksekokullarinda-ogrenci-basarisi-uzerine-bir-calisma-egirdir-meslek-yuksekokulu-muhasebe-programi-ornegi&catid=943%3Asayi-61-ocak-2014&Itemid=55&lang=tr
http://www.messegitim.com.tr/ti/577/0/MESLEKI-VE-TEKNIK-EGITIM-SISTEMININ-GENEL-DEGERLENDIRMESI
http://www.messegitim.com.tr/ti/577/0/MESLEKI-VE-TEKNIK-EGITIM-SISTEMININ-GENEL-DEGERLENDIRMESI
http://www.messegitim.com.tr/ti/577/0/MESLEKI-VE-TEKNIK-EGITIM-SISTEMININ-GENEL-DEGERLENDIRMESI
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Günay’a göre, mesleki eğitimin temel sorunu, eğitimini gördüğü mesleğin icrası 
için asgari becerilerin öğrenciye kazandırılamamasıdır. 2008 yılında, okuldan işe 
geçişte karşılaşılan engeller üzerine yapılan bir araştırmada, % 43 oranında beceri 
yetersizliği ve uyumsuzluğunun engel olduğu şeklinde bir belirleme yapılmıştır. 
Bu sonuç, mesleki eğitimde yeterli düzeyde uygulama imkânının olmaması 
dolayısıyla, gözlemlerle de örtüşmektedir.11

6. Öğretim elemanı azlığı: Yukarıdaki verilerde de görüldüğü gibi öğretim 
elemanı başına düşen öğrenci sayısı dünyadaki ileri ülkelerin düzeyinin oldukça 
gerisindedir. Bunda yetenekli gençlerin meslek yüksekokullarında çalışmaktan 
kaçınması, meslek yüksekokullarına yeterince kadro verilmemesi ve akademik 
kariyer yapan öğretim elemanlarının fakültelere geçiş yapmasının önemli bir 
etkisi bulunmaktadır.

7. Öğretim elemanlarının niteliği: Meslek yüksekokullarında çalışan öğretim 
elemanlarının çalıştıkları bölümlerin gerektirdiği nitelikler bakımından da sorunlar 
barındırdığı bilinmektedir. Bunda en temel etken, meslek yüksekokullarında 
çalışan personelin, üniversitelerinde aldıkları lisans eğitimi alanı ile çalıştıkları 
programların örtüşmemesidir. Bir diğer neden akademik çalışma ve piyasada 
çalışma imkanlarındaki sıkıntılar nedeniyle, öğretim elemanlarının kendilerini 
geliştirme imkanlarının azlığıdır. Bu konudaki önemli bir diğer neden de, 
doktorasını tamamlayan öğretim elemanlarının ve piyasadaki cazip işler nedeniyle 
ayrılan öğretim elemanlarının ayrılmasıyla oluşan kayıplardır. Bir diğer neden de, 
lisans üstü eğitim yap(a)mayan öğretim elemanlarının motivasyon sıkıntılarıdır. 
Tüm bu etkenler nedeniyle, meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları için 
bir nitelik sorunu olduğu bilinmektedir.

8. Öğretim elemanlarının kariyer sorunu: Çalışmaya da temel olan bu önemli 
konu, meslek yüksekokullarının gelişimi önündeki en büyük engellerden biridir. 
Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler alt bölümde verilecektir. 

11. Günay, a.g.m., s. 120

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 2006 yılında hazırlanan “Türkiye’nin 
Yükseköğretim Stratejisi” raporunda, meslek yüksekokulları ile ilgili şu altı 
stratejik adımın atılması öngörülmüş, bu adımlardan birinin de (5. Madde) 
öğretim elemanları için yeni bir kariyer çizgisi olması gerektiği belirtilmiş, ancak 
yaşananlar, bu konularda gerekli adımların atılmadığını göstermiştir: 

 1. MYO’ların toplumda, öğrenciler ve öğretim elemanları arasındaki saygınlığını 
artırmak ve iddialı hale getirmek; bu yolla bu kurumlardaki öğrenciler ve öğretim 
üyelerinin motivasyonunu yükseltmek,

 2. MYO’ların yerel iş ve istihdam piyasalarına gömülü hale gelmesini 
gerçekleştirmek,

 3. MYO’ların taşımak istedikleri iddiayla uyumlu bir yönetişim sistemi 
oluşturmalarını sağlamak,

 4. MYO’lara daha iyi yetişmiş ve motive olmuş öğrencileri kanalize edebilmek,

 5. MYO’lar içinde, işine kendini adamış, işi konusunda heyecan taşıyan öğretim 
elemanlarının kendilerini mutlu hissedecekleri yeni bir kariyer çizgisi kurabilmek,

 6. MYO’ların donatımlarının yeterli hale getirilmesi, büyüklüklerinin ve 
dağılımlarının yeniden yapılandırılması.12

3. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM 
ELEMANLARININ KARİYER SORUNLARI

Çalışmanın ana konusu olan meslek yüksekokullarında çalışan öğretim 
elemanlarının kariyer sorunları, bu okulların diğer sorunları arasında önemli bir 
yere sahip ve acilen çözülmesi gereken bir problemdir. Çünkü mesleki eğitimin 
okul, öğretim elamanı, öğrenci ve piyasa dörtgeni içerisinde önemi belki de en 
yüksek faktör, eğitim kalitesini doğrudan etkileyen, kaliteli öğretim elemanı 

12. YÖK, Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi, 2006, s. 21, 172
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kadrosu olgusudur. Tabii ki, mesleki eğitimin ve meslek yüksekokullarının 
sorunlarının çözümü için diğer sorunlarla ilgili de adım atılması gereklidir. Ancak, 
bu adım diğer adımların başarılı olması için, bize göre en önemli faktördür. 
Zira meslek yüksekokullarının eğitim kalitesi sorununun kaynağında, yeterli ve 
yeterliliği yüksek, sürdürülebilir bir öğretim elemanı kadrosu oluşturulamaması 
yatmaktadır. Dolayısıyla, yüksek öğretim ile ilgili karar alıcıların çözme gücüne 
sahip olduğu bu sorunun halledilmesi halinde, atılan diğer adımların da başarılı 
olması için daha uygun bir zemin oluşacaktır.

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 2006 yılında hazırlanan “Türkiye’nin 
Yükseköğretim Stratejisi” raporunda, öğretim elemanlarının yaşadığı kariyer 
sorunu şu şekilde ele alınmıştır: “Günümüzde MYO’ların üniversitelerdeki yeri 
bir fakülte benzeri olarak ele alınmaktadır. Bu da MYO’larının gelişmesinde 
değişik sorunlar yaratmaktadır. MYO müdürleri bu konuyla doğrudan ilgili 
olmayan akademisyenlerce atanmaktadır. Bu atamalarda genellikle MYO’ları 
için anlamlı olabilecek ölçütlerden çok genel akademik ölçütler egemen olmakta 
ve MYO’ların öğretim kadrolarından üniversite öğretim elemanlarından 
beklenen bir kariyer çizgisini gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bu tutum bir 
yandan MYO öğretim elemanlarını sıkıntıya sokarken, öte yandan bu koşulları 
sağlayanlar ilk fırsatta MYO’lardan ayrılarak, üniversitelerin fakültelerine 
geçme çabası göstermektedirler. Yukarıdaki sorunlara ek olarak MYO’larının 
varolan konumlarıyla üniversite bütçesinden yeterli pay almalarında da güçlükler 
yaşadıkları gözlenmektedir.”13

Ganiyusufoğlu’na göre, öğretim elemanları, akademik çalışmalara verilen desteğin 
azlığı, fiziki çalışma koşullarının araştırma yapmaya uygun olmaması, çalışmalar 
için gerekli izinlerin bürokratik süreçlere takılması, kongre, sempozyum gibi 
bilimsel toplantılara katılamama, neredeyse sadece internet üzerinden kaynak 
elde edebilme, çalışmaların yayımlanmasında karşılaşılan akademik olmayan 
güçlükler, yabancı dil engeli ve yurt dışına çıkma olanaklarının yetersizliği gibi 

13.  YÖK, 2006, s. 173

akademik yükselme süreciyle bağlantılı sorunlar yaşamaktadır. Tüm bunlara ek 
olarak yöneticilerin kişisel engellemeleri ve kaprisleri, özellikle kadın öğretim 
elemanları için aile ve iş rollerini dengede götürme zorluğu, araştırma yapılırken 
yaşanan yardımcı eksikliği, örgüt içi ve kişisel iletişim problemleri gibi bireysel 
ve örgütsel problemler de yaşamaktadırlar. Bir diğer sorun alanı ise öğretim 
elemanlığına giriş ve sonraki aşamalarda kayırmacılığın yaygın olmasıdır. 
Türkiye’de öğretim elemanlığında kariyer sürecinin yeterince saydam olmadığı 
ve liyakat esaslı süreçlerden çok, karar vericilere sadakatin aranmakta olduğuna 
ilişkin yoğun eleştiriler bulunmaktadır.14

Meslek yüksekokullarında çalışan öğretim elemanlarının kariyer sorunun en 
önemlisi, üniversite yapısı içerisindeki akademik yükselme koşullarıdır. Birinci 
alt bölümde de açıklamaya çalışıldığı gibi, üniversite sistemi içerisindeki kariyer 
basamaklarında ilerleyebilmek için lisans üstü eğitim ve akademik çalışma (makale, 
bildiri, proje, vb.) yapmak gerekmektedir. Fakülte ve enstitü kadrolarındaki 
araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri için belirlenmiş bu yükselme kriterlerini, 
meslek yüksekokullarında çalışan öğretim elemanlarının da taşıyabilmeleri 
bakımından çok fazla efor sarf etmeleri ve bu eforu sarf ederken, mevcut 
görevlerini yeterince verimli yerine getirememeleri gözlenen bir durumdur. Yani, 
meslek yüksekokulunda meslek dersleri vermekle görevli öğretim elemanlarının, 
aynı zamanda yüksek lisans ve doktora çalışması yapmaları, yabancı dilde yeterli 
puanı almaları, bunları tamamladıktan sonra da akademik puan toplamak için 
çalışma yapmaları gerekmektedir. Bunun önündeki en büyük engel, meslek 
yüksekokullarındaki aşırı ders yükleri ve bu okullardaki eğitim konuları ile 
akademik çalışma yapılan alanlar arasındaki uyum sorunlarıdır. Bundan dolayı, 
akademik kariyer basamaklarında yükselmeyi amaçlayan bir meslek yüksekokulu 
öğretim elemanının, esas görevi olan mesleki dersler vermek, öğrencilerinin 
mesleki gelişimleri için aktiviteler gerçekleştirmek, öğrencilerin mesleki anlamda 
yönlendirmek görevlerini yeterince verimli şekilde gerçekleştirmelerinin zorluğu 
ortadadır ve gözlenen bir durumdur. 

14.  Ganiyusufoğlu, a.g.m., s. 12
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Akademik kariyer basamaklarında yükselmek için baz alınan akademik 
çalışmaların yapılabilmesi için de, meslek yüksekokullarında yapılan çalışmaların, 
verilen derslerin ve etkinliklerin herhangi bir değerinin bulunmaması, meslek 
yüksekokullarında çalışan öğretim elemanlarının bir diğer kariyer sorunudur. 
Akademik puan toplamak için yapılması gereken çalışmaların meslek 
yüksekokullarında yürütülen eğitim ve öğretim çalışmalarıyla uyumsuzluğu 
nedeniyle öğretim elemanları ya bu konuda çalışma yapmamayı tercih etmekte 
ya da yaptıkları çalışmaların meslek yüksekokullarındaki görevleriyle ilgili katkı 
sağlamaması durumlarıyla karşı karşıya kalınmaktadır. 

Akademik kariyer sorununun bir diğer yönü de, meslek yüksekokullarına 
yeterli derecede öğretim üyesi kadrosu verilmemesi, verildiği zaman da bu 
okullarda görev yapan öğretim üyelerine lisans üstü çalışmalarda yeterince yer 
verilmemesidir. Doktorasını bitirdikten sonra uzun süre kadro almaya çalışan 
meslek yüksekokulu öğretim elemanları, bu süreçte okuldan ayrılmayı tercih 
edebilmekte, ayrılmadıkları durumda da yaşadıkları kadro sorunu nedeniyle 
motivasyon kaybı yaşayabilmektedir. Meslek yüksekokullarında çalışan öğretim 
üyelerinin yaşadığı önemli sorun da, enstitülerce yürütülen lisansüstü eğitimlerde 
kendilerine ders ya da akademik danışmanlık verilmesi konusunda yaşadıkları 
engellerdir. Bu engel nedeniyle, meslek yüksekokullarında çalışan öğretim 
üyelerinin, akademik çalışma yapma şansları kısıtlanmakta, bu da verim ve 
motivasyon kaybına neden olmaktadır. 

Meslek yüksekokullarında çalışan öğretim elemanlarının kariyer sorunlarının 
bir yönünü de, mesleki eğitim verdikleri alanlarda piyasadaki işletmelerle iş 
ilişkisi kurmakta karşılaştıkları zorluklar ve teşvik yokluğudur. Kimi idari kimi 
de ekonomik engeller nedeniyle, meslek yüksekokullarında çalışan öğretim 
elemanları, uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak piyasadaki işletme ve kuruluşlarda 
çalışmak, danışmanlık yapmak, işbirliği yapmak gibi imkanlardan yoksun 
kalmaktadırlar. Halbuki üniversite sistemi içerisinde piyasayla ilişki içerisinde 
olması gereken en önemli grup meslek yüksekokulu öğretim elemanlarıdır. 

Verilen eğitimin piyasanın ihtiyaçlarıyla uyumlu olması, öğretim elemanlarının 
meslekleriyle ilgili yeterliliklerinin güncellenmesi ve arttırılması, piyasadaki 
işletmelerin akademik ve bilimsel bilgiyle yönlendirilebilmesi bakımından bu 
konuda yaşanan sıkıntı, öğretim elemanlarının bu konudaki kariyer imkanlarını 
da kısıtlamaktadır. 

Meslek yüksekokullarında çalışan öğretim elemanlarının kariyer sorunu 
yaşamasına neden olan bir diğer faktör de, bu okulların kuruldukları ve faaliyet 
gösterdikleri yerleşim birimleridir. Yine, birinci alt bölümde belirtildiği gibi, 
meslek yüksekokullarının yaklaşık üçte biri nüfusu on binin altındaki yerleşim 
yerlerinde faaliyet göstermektedir. Bu yerleşim yerlerinde yaşanan genel 
sıkıntıların yanında, akademik çalışma ve piyasayla işbirliği yapma imkanının 
bulunmaması, öğretim elemanlarının yeterlilikleri açısından da, kariyer hedefleri 
açısından da büyük bir sorun teşkil etmektedir. 

Yaşanan sorunlar bir bütün olarak, meslek yüksekokullarında çalışan öğretim 
elemanlarında motivasyonsuzluk, verimsizlik ve başka sorunlara yol açmaktadır. 
Tetik tarafından meslek yüksekokullarında çalışan öğretim elemanlarına yönelik 
olarak yapılan bir çalışmada, öğretim elemanları ağır çalışma koşulları, fazla 
ders yükü, anlayışsız öğrenciler, eğitimciyi değerlendirme yöntemlerindeki 
uygunsuzluk, doyum vermeyen ödül yapısı, gelir düzeyindeki azlık, araştırmaların 
desteklenmemesi gibi etmenlerden dolayı tükenmişlik yaşamaktadır.15

4. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI BAZI MESLEK 
YÜKSEKOKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ 
KARİYER SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNE 
DAİR ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

Çalışma kapsamında, meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanlarının mevcut 
kariyer sistemi, çalışma ortamı ve kariyer sistemiyle ilgili beklentilerini ölçmek 
15. Semra Tetik, “Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi: Salihli Meslek 
Yüksekokulu Örneği”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, Cilt: 7, Sayı: 11, 
s. 347
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amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksekokullarında 
çalışan öğretim elemanlarına yönelik olarak bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmaya tesadüfi olarak seçilen 100 öğretim elemanı katılmıştır. Anket 
çalışmasına katılan öğretim elemanlarının özellikleriyle ilgili veriler şu şekilde 
bulunmuştur. 

 

Tablo 1. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Ünvanlarına Göre Dağılımı

Unvan Sayı Oranı
Yrd.Doç.Dr. 14 14,0

Öğr.Gör. 70 70,0
Okt. 13 13,0
Uzm. 3 3,0

TOPLAM 100 100,0

Görüşülen öğretim elemanlarının yüzde 70’ini Öğretim Görevlisi unvanına 
sahipken, yüzde 14’ü Yardımcı Doçent Doktor, yüzde 13’ü Okutman, yüzde 
3’ü de Uzman unvanına sahiptir. MYO’lardaki öğretim elemanlarının büyük 
çoğunluğunu Öğretim Görevlileri oluşturmaktadır.

Tablo 2. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Unvan ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Unvan Kadın
Sayısı

Kadın
Oranı

Erkek 
Sayısı

Erkek 
Oranı

Yrd.Doç.Dr. 7 50,0 7 50,0
Öğr.Gör. 25 35,7 45 64,3
Okt. 5 38,5 8 61,5
Uzm. 0 0,0 3 100,0
TOPLAM 37 37,0 63 63,0

Görüşülenlerin yüzde 37’si kadın, yüzde 63’ü erkek öğretim elemanıdır. Yardımcı 
Doçent Doktor unvanına sahip olan 14 öğretim elemanının yarısı kadın, yarısı 
erkektir. Öğretim görevlisi unvanına sahip olan 70 öğretim elemanının yüzde 
35,7’si kadın, yüzde 64,3’ü erkektir. Okutman unvanına sahip olanların yüzde 
38,5’i kadın, yüzde 61,5’i erkek iken; Uzman unvanına sahip olanların tamamı 
erkektir. 

Tablo3. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Yaşlarına Göre Dağılımı

Yaş Grubu Sayı Oranı
21-25 3 3,0
26-35 49 49,0
36-45 37 37,0
46-Üstü 11 11,0
TOPLAM 100 100,0

Görüşülen öğretim elemanlarının yüzde 49’u 26-35 yaş grubunda, yüzde 37’si 
36-45, yüzde 11’i 46 üstü, yüzde 3’ü 21-25 yaş grubunda yer almaktadır. 
Görüşülenlerin toplamda yüzde 86’sı 26-45 yaş grubundadır. 

Tablo 4. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokulunda Çalışma Yıllarına 
Göre Dağılımı

Çalışma Yılı Sayı Oranı
0-5 Yıl 25 25,0
5-10 Yıl 39 39,0
10-15 Yıl 22 22,0
15 Yıl - Üstü 14 14,0
TOPLAM 100 100,0

Görüşülen öğretim elemanlarının MYO’da çalışma sürelerine göre dağılımına 
bakıldığında, yüzde 39’unun 5-10 yıl, yüzde 25’inin 0-5 yıl, yüzde 22’sinin 10-15 
yıl, yüzde 14’ünün 15 yıl ve üstü görev yaptığı görülmektedir. MYO’larda uzun 
çalışma süresine sahip öğretim görevlisi sayısının azınlıkta olduğu görülmektedir.

Tablo 5. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Lisans Üstü Eğitim Durumlarına Göre 
Dağılımı

Lisans Üstü Eğitim Durumu Sayı Oranı
Hayır (Yapmadım) 21 21,0
Yüksek Lisans yapıyorum 11 11,0
Yüksek Lisans yaptım 26 26,0
Doktora yapıyorum 22 22,0
Doktora yaptım 20 20,0
TOPLAM 100 100,0

Görüşülen MYO öğretim elemanlarının lisansüstü eğitim durumlarına bakıldığında 
toplamda yüzde 79’unun yüksek lisans ya da doktora yapıyor olduğu ya da 
yaptığı görülmektedir. Görüşülenlerin yüzde 21’i lisansüstü eğitim yapmadığını 
belirtmiştir. Doktorasını tamamlayanların oranı da yüzde 20’dir.
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Tablo 6. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Akademik Çalışma Yapıp Yapmadıklarına 
Göre Dağılımı

Akademik Çalışma Sayı Oranı
Evet (Yapıyorum) 65 65,0
Hayır (Yapmıyorum) 35 35,0
TOPLAM 100 100,0

Görüşülen öğretim elemanlarının yüzde 65’i akademik çalışma (makale, bildiri, 
proje, vb.) yaptığını belirtirken, yüzde 35’i yapmadığını belirtmiştir.

Tablo 7. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Yabancı Dil Sınavı Notlarına Göre Dağılımı

Yabancı Dil Durumu Sayı Oranı
Sınava girmedim 26 26,0
0-55 35 35,0
56-70 28 28,0
70-Üstü 11 11,0
TOPLAM 100 100,0

Görüşülen öğretim elemanlarının yüzde 11’i yabancı dil sınavından 100 üzerinden 
70 ve üstü not aldığının belirtirken, yüzde 28’i 56-70 arası, yüzde 35’i 0-55 arası 
not aldığını belirtmiş, yüzde 26’sı da sınava girmediğini belirtmiştir.

Görüşülenlere açık uçlu olarak sorulan “Kariyer hedefiniz nedir?” sorusuna verilen 
yanıtların içinde en büyük grubu, “Akademik hayatta ilerlemek, profesör olmak” 
çerçevesinde yanıt verenler oluştururken, ikinci grubu soruyu yanıtsız bırakanlar 
olmuştur. Bunların dışında, “Emekli olmak”, “İyi bir iş bulursa ayrılmak”, 
“Kariyer hedefim yok” gibi yanıtlar verilmiştir.

Tablo 8. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Çalıştıkları MYO’yu Kariyer Hedefleri Bakımından 

Değerlendirmelerine Göre Dağılımı
Kariyer Ortamı Sayı Oranı
Evet (Kariyer hedefime uygun bir ortam var) 31 31,0
Hayır (Kariyer hedefime uygun bir ortam yok) 69 69,0
TOPLAM 100 100,0

Görüşülen öğretim elemanlarının yüzde 69’u kariyer hedefleri bakımından 
MYO’da uygun bir çalışma ortamı bulunmadığını belirtirken, yüzde 31’i 
uygun bir ortam olduğunu belirtmiştir. Çalışma bakımından bu oranlar önemli 

bir veri oluşturmaktadır. Büyük kısmı akademik kariyer hedefine sahip öğretim 
elemanlarının, yine büyük kısmı MYO’larda bu hedeflerine uygun ortam 
olmadığını ifade etmişlerdir. 

Tablo 9. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Unvanları ile Çalıştıkları MYO’yu Kariyer Hedefleri 

Bakımından Değerlendirmeleri Arasındaki İlişki
Unvan Çalıştığınız MYO’da kariyer hedefinize uygun bir 

ortam olduğunu düşünüyor musunuz?
EVET HAYIR TOPLAM

Yrd.Doç.Dr. Sayı 3 11 14
Oran 21,4 78,6 100,0

Öğr.Gör. Sayı 21 49 70
Oran 30,0 70,0 100,0

Okt. Sayı 6 7 13
Oran 46,2 53,8 100,0

Uzm. Sayı 1 2 3
Oran 33,3 66,7 100,0

TOPLAM Sayı 31 69 100
Oran 31,0 69,0 100,0

Görüşülen öğretim elemanlarının unvanları ile çalıştıkları MYO’yu kariyer 
hedefleri bakımından değerlendirmeleri arasındaki ilişkiye bakıldığında, bu 
konuya en olumsuz bakan grup yüzde 78,6 ile “Yrd. Doç. Dr.” unvanına sahip 
olanlar olurken, “Öğr. Gör.” unvanına sahip olanların olumsuz bakma oranı yüzde 
70,0 olmuştur.  

Tablo 10. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Çalıştıkları MYO’daki Program ile Lisans 

Eğitimlerinin Uyumuna Göre Dağılımı
Çalışılan Program ile Lisans Eğitimi Uyumu Sayı Oranı
Evet (Çalışılan program ile alınan lisans eğitimi uyumlu) 70 70,0
Hayır (Çalışılan program ile alınan lisans eğitimi uyumlu değil) 30 30,0
TOPLAM 100 100,0

Görüşülen öğretim elemanlarının yüzde 70’i MYO’da çalıştıkları program ile 
lisans eğitimlerinin uyumlu olduğunu belirtirken, yüzde 30’u uyumlu olmadığını 
ifade etmiştir. 
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Tablo 11. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Çalıştıkları Üniversitede Alanlarına Uygun 
Lisansüstü Eğitim İmkanlarına Göre Dağılımı

Çalışılan Üniversitede Lisans Üstü Eğitim İmkanı Sayı Oranı
Evet (Var) 63 63,0
Hayır (Yok) 37 37,0
TOPLAM 100 100,0

Görüşülenlerin yüzde 63’ü çalıştıkları üniversitede kendi alanlarında lisansüstü 
eğitim yapma imkanı olduğunu belirtirken, yüzde 37’si olmadığını ifade etmiştir. 

Tablo 12. Görüşülen Öğretim Elemanlarının MYO’da Çalışmayı Seçme Nedenlerine 
Göre Dağılımı

MYO’da Çalışmayı Seçme Nedeni Sayı Oranı
Akademik kariyer hedefim olduğu için 27 27,0
Mesleki eğitim konusunda ilerlemek için 12 12,0
Başka iş bulamadığım için 8 8,0
Ömür boyu istihdam ve güvence için 28 28,0
Diğer 25 25,0
TOPLAM 100 100,0

Görüşülen öğretim elemanları “Neden MYO’da çalışmayı seçtikleri” yolundaki 
soruya yüzde 28’i “Ömür boyu istihdam ve güvence için” yanıtını verirken, yüzde 
27’si “Akademik kariyer hedefim olduğu için”, yüzde 12’si “Mesleki eğitim 
konusunda ilerlemek için”, yüzde 8’i “Başka iş bulamadığım için”, yüzde 25’i de 
“Diğer” yanıtını vermiştir. 

Tablo 13. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Çalıştıkları MYO’dan Ayrılma 
Düşüncesine Göre Dağılımı

Çalışılan MYO’dan Ayrılma Düşüncesi Sayı Oranı
Evet 51 51,0
Hayır 49 49,0
TOPLAM 100 100,0

Görüşülen öğretim elemanlarına “Çalıştığınız MYO’dan ayrılmayı düşünür 
müsünüz?” sorusu sorulmuş, yüzde 51’i “Evet” derken, yüzde 49’u “Hayır” 
yanıtını vermiştir. Bunun nedenini sorgulayan açık uçlu soruya, ayrılmayı 
düşünenlerin önemli bir kısmı “Akamedik çalışma için uygun bir ortam olmadığı” 
ve “Daha iyi bir ortamda çalışabilmek” yanıtlarını vermişlerdir. Hayır diyenlerin 
önemli bir kısmının il merkezindeki yüksekokullarda çalıştıkları ve ayrılmama 
isteği nedenine “İş ortamından memnuniyet” yanıtını vermişlerdir.

Tablo 14. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Ünvanları ile Çalıştıkları MYO’dan 
Ayrılma Düşüncesi İlişkisi

Unvan Çalıştığınız MYO’dan ayrılmayı düşünür 
müsünüz?

EVET HAYIR TOPLAM
Yrd.Doç.Dr. Sayı 10 4 14

Oran 71,4 28,6 100,0
Öğr.Gör. Sayı 32 38 70

Oran 45,7 54,3 100,0
Okt. Sayı 7 6 13

Oran 53,8 46,2 100,0
Uzm. Sayı 2 1 3

Oran 66,7 33,3 100,0
TOPLAM Sayı 51 49 100

Oran 51,0 49,0 100,0

Görüşülen öğretim elemanlarının unvanları ile çalıştıkları MYO’dan ayrılma 
düşünceleri arasındaki ilişkiye bakıldığında, ayrılmayı en yüksek oranda düşünen 
grubun yüzde 71,4 ile “Yrd. Doç. Dr.”ler olduğu, “Öğr. Gör.”lerde bu oranın 
yüzde 45,7’ye düştüğü görülmektedir.

Tablo 15. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Mevcut Kariyer Sisteminden 
Memnuniyetine Göre Dağılımı

Mevcut Kariyer Sisteminden Memnuniyet Sayı Oranı
Evet (Memnunum) 38 38,0
Hayır (Memnun değilim) 62 62,0
TOPLAM 100 100,0

Görüşülen öğretim elemanlarının mevcut kariyer sisteminden memnuniyet 
düzeylerini ölçen soruya yüzde 38’i “Evet” yanıtını verirken, yüzde 62’si “Hayır” 
yanıtını vermiştir. Görüşülen öğretim elemanlarının çoğunluğu, mevcut kariyer 
sisteminden memnuniyetsizliğini ifade etmiştir. 

Tablo 16. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Ünvanları ile Mevcut Kariyer Sisteminden 
Memnuniyetleri Arasındaki İlişki

Unvan Mevcut kariyer sisteminden memnun musunuz?
EVET HAYIR TOPLAM

Yrd.Doç.Dr. Sayı 3 11 14
Oran 21,4 78,6 100,0

Öğr.Gör. Sayı 27 43 70
Oran 38,6 61,4 100,0

Okt. Sayı 6 7 13
Oran 46,2 53,8 100,0

Uzm. Sayı 2 1 3
Oran 66,7 33,3 100,0

TOPLAM Sayı 38 62 100
Oran 38,0 62,0 100,0
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Görüşülen öğretim elemanlarının ünvanları ile mevcut kariyer sisteminden 
memnuniyetleri ilişkisine bakıldığında, en memnuniyetsiz grubun yüzde 78,6 ile 
“Yrd. Doç .Dr.”ler olduğu, “Öğr. Gör.”lerin memnuniyetsizlik oranının yüzde 
61,4 olduğu görülmektedir. 

Tablo 17. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Mevcut Kariyer Sisteminin Verim ve 
Motivasyona Etkisini Algılamalarına Göre Dağılımı

Mevcut Kariyer Sisteminin Verim ve Motivasyon Üzerine Etkisi Sayı Oranı
Evet (Olumlu) 23 23,0
Hayır (Olumsuz) 77 77,0
TOPLAM 100 100,0

Görüşülen öğretim elemanlarının mevcut kariyer sistemiyle algısını ölçen bir diğer 
soru da “Mevcut kariyer sisteminin verimli ve motive edici olduğunu düşünüyor 
musunuz?” sorusu olmuştur. Bir önceki sorudaki memnuniyetsizliğin bu soruda 
daha da artan bir orana ulaştığı görülmektedir. Görüşülenlerin yüzde 77’si mevcut 
kariyer sisteminin verimli ve motive edici olmadığını düşünürken, yüzde 23’ü 
verimli ve motive edici olduğunu ifade etmiştir. 

Tablo 18. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Yeni Bir Kariyer Sistemi İsteğine Göre 
Dağılımı

Yeni Bir Kariyer Sisteminin Gerekliliği Sayı Oranı
Evet (Gerekli) 77 77,0
Hayır (Gereksiz) 23 23,0
TOPLAM 100 100,0

 

Görüşülen öğretim elemanlarına sorulan “MYO öğretim elemanları için yeni bir 
kariyer sistemi getirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna verilen 
yanıtlar, bir önceki soruya verilen yanıtlarla paralellik göstermiştir. Görüşülenlerin 
yüzde 77’si yeni bir kariyer sisteminin gerekliliğine “Evet” derken, yüzde 
23’ü “Hayır” yanıtını vermiştir. Görüşülen MYO öğretim görevlilerinin büyük 
çoğunluğu mevcut sistemden memnun olmadıklarını ve yeni bir kariyer sistemi 
getirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 

Tablo 19. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Ünvanları ile Yeni Bir Kariyer Sistemi 
İsteği İlişkisi

Unvan MYO öğretim elemanları için yeni bir kariyer 
sistemi getirilmeli mi?

EVET HAYIR TOPLAM
Yrd.Doç.Dr. Sayı 8 6 14

Oran 57,1 42,9 100,0
Öğr.Gör. Sayı 58 12 70

Oran 82,9 17,1 100,0
Okt. Sayı 8 5 13

Oran 61,5 38,5 100,0
Uzm. Sayı 3 0 3

Oran 100,0 0,0 100,0
TOPLAM Sayı 77 23 100

Oran 77,0 23,0 100,0

Görüşülen öğretim elemanlarının unvanları ile yeni bir kariyer sistemi isteği 
ilişkilerine bakıldığında, yeni bir kariyer sistemine “Yrd. Doç. Dr.”ler yüzde 57,1 
destek verirken, “Öğr. Gör.”ler yüzde 82,9 oranında destek vermiştir. 

Tablo 20. Görüşülen Öğretim Elemanlarının MYO’daki Öğretim Elemanı Kalitesi 
Algısına Göre Dağılımı

MYO Öğretim Elemanı Kalitesi Sayı Oranı
Çok kaliteli 3 3,0
Kaliteli 26 26,0
Ne iyi ne kötü 54 54,0
Kalitesiz 11 11,0
Çok kalitesiz 6 6,0
TOPLAM 100 100,0

Görüşülen öğretim elemanlarına, çalıştıkları MYO’lardaki öğretim elemanı kalitesi 
sorulmuş, yüzde 54’ü “Ne iyi ne kötü” yanıtını verirken, yüzde 26’sı “Kaliteli”, 
yüzde 11’i “Kalitesiz”, yüzde 6’sı “Çok kalitesiz”, yüzde 3’ü de “Çok kaliteli” 
yanıtını vermiştir. MYO öğretim elemanı kalitesiyle ilgili algının “Kaliteli” ve 
“Çok kaliteli” cevapların toplamının yüzde 29,0’da kalması nedeniyle çok da 
olumlu olmadığı görülmektedir. 

Tablo 21. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Pedagoji Eğitimi Alıp Almamalarına Göre 
Dağılımı

Pedagoji Eğitimi Sayı Oranı
Evet (Aldım) 49 49,0
Hayır (Almadım) 51 51,0
TOPLAM 100 100,0
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Görüşülen öğretim elemanlarının yüzde 49’u pedagoji eğitimi aldığını belirtirken, 
yüzde 51’i almadığını ifade etmiştir. Bu sonuç, MYO’larda çalışan öğretim 
elemanlarının pedagoji eğitimi bakımından eksik olduğunu göstermektedir. 

Tablo 22. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Akademik Puanlama Sistemine İlişkin 
Adalet  Algılamalarına Göre Dağılımı

Akademik Puanlama Sistemiyle İlgili Adalet Algısı Sayı Oranı
Evet (Adaletli) 34 34,0
Hayır (Adaletsiz) 66 66,0
TOPLAM 100 100,0

Görüşülen öğretim elemanlarının üniversitelerde uygulanan akademik puanlama 
sisteminin adaletiyle ilgili algılamalarını ölçen soruya yüzde 66’sının olumsuz 
yanıt verdiği, yüzde 34’ünün ise olumlu yanıt verdiği görülmüştür. Öğretim 
elemanlarının çoğunluğu, mevcut akademik puanlama sistemini adaletsiz olarak 
algılamaktadır. 

Tablo 23. Görüşülen Öğretim Elemanlarının Çalıştıkları MYO’ya Aidiyet Duygusuna 
Göre Dağılımı

Çalışılan MYO’ya Aidiyet Duygusu Sayı Oranı
Çok bağlıyım 14 14,0
Bağlıyım 44 44,0
Kararsızım 31 31,0
Bağlılık duymuyorum 9 9,0
Hiç bağlılık duymuyorum 2 2,0
TOPLAM 100 100,0

Görüşülen öğretim elemanlarının yüzde 44,0’ı çalıştığı MYO’ya “Bağlı” 
olduğunu, yüzde 14,0’ı “Çok bağlı” olduğunu ifade etmiş, aidiyet düzeyi yüksek 
öğretim elemanlarının toplamının yüzde 58,0 olduğu görülmüştür. Yüzde 9,0’ı 
“Bağlılık duymadığını”, yüzde 2,0’ı “Hiç bağlılık duymadığını” ifade ederken, 
yüzde 31,0’ı “Kararsız” olduğunu belirtmiştir. Çalıştığı MYO’nun kariyer 
hedeflerine uymadığını söyleyen öğretim elemanlarının oranı yüzde 69,0; çalıştığı 
MYO’dan ayrılmayı düşünenlerin oranı yüzde 51,0 olarak gerçekleşmişken; 
aidiyet duygusunun yüzde 58,0 olarak gerçekleşmesi, bir çelişki olarak görülse 
de, öğretim elemanlarının bu soruya değerlendirmelerinde duygusal faktörlerin 
öne çıktığı ya da soruyu yanıtlarken başka kaygılarla hareket etmiş olabilecekleri 
düşünülmektedir. 

5. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ELEMANLARININ KARİYER 
SORUNLARI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Meslek yüksekokullarında çalışan öğretim elemanlarının kariyer sorunlarının 
çözümü için olumlu sonuçlar sağlayacağını düşündüğümüz önerilere de çalışmanın 
bu bölümünde yer verdik. 

Meslek yüksekokullarında çalışan öğretim elemanlarının kariyer sorunun en önde 
geleninin, bu okulların yapı ve işleyişine uygun bir kariyer sisteminin olmayışı 
olduğunu daha önceki bölümlerde vurgulamıştık. Dolayısıyla, çözüm önerimizin 
en önemli kısmını, bu okullara özgü bir kariyer sisteminin hayata geçirilmesi 
olacaktır. 

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 2006 yılında hazırlanan “Türkiye’nin 
Yükseköğretim Stratejisi” raporunda, öğretim elemanlarının yaşadıkları kariyer 
sorunuyla ilgili olarak şu öneriler sunulmuştur: “MYO’larda istihdam edilecek 
olan öğretim elemanlarının sanayi deneyiminin yüksek olması ve akademik 
kariyer yapma endişesinin bulunmaması gerekmektedir. MYO’larında görev 
yapan öğretim elemanlarına, aynı çalışma yılları sonrasında, üniversite öğretim 
elemanlarıyla aynı gelir düzeylerine ulaşma, ancak farklı bir kariyer çizgisi 
izleyebilme olanağı verilmelidir. MYO’larının yönetim kademeleri de bu yeni 
kariyer çizgisindeki kademelerle ilişkilendirilmelidir.16

Fakülte kadrolarında öğretim üyesi olmak isteyenlerle meslek yüksekokullarında 
çalışarak akademik kariyer yapmayı isteyenlerin aynı şartlara tabi tutulmamasını 
sağlayacak yeni bir düzenleme, yaşanan kariyer sorununun çözümünde önemli bir 
adım olacaktır. Bunun için bizim önerimiz, bununla ilgili olarak yüksek öğretim 
kanununda meslek yüksekokullarında çalışanlar için lisansüstü eğitim ve akademik 
puanlama konusunda düzenleme yapılmasıdır. Bu düzenlemeyle birlikte bütün 
üniversitelerde Mesleki Eğitim Enstitüleri kurulmalı ve meslek yüksekokullarında 
çalışarak akademik kariyer yapmak isteyenlere, mesleki eğitimin gereklerine uygun 
bir eğitim modeliyle eğitim verilmelidir. Bu enstitülerde, o üniversitede mevcut 

16. YÖK, 2006, s. 174
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meslek yüksekokulu programlarıyla uyumlu ana bilim dallarında yüksek lisans 
ve doktora programları açılmalıdır. Ders aşamalarının ise enstitü merkezli olarak 
tüm meslek yüksekokullarında oluşturulacak uzaktan eğitim salonları vasıtasıyla 
telekonferans sistemiyle yapılması, hem zaman kaybını önleyecek hem fiziki 
olarak üniversite merkezine uzaktaki öğretim elemanları için ulaşılabilir olacak ve 
hem de meslek yüksekokullarındaki iş verimliliğinin düşmemesini sağlayacaktır. 
Bu enstitüde yüksek lisans aşamasında ortak olarak pedagoji derslerinin verilmesi 
yoluyla, bu okullarda ders verecek öğretim elemanlarının bu eksikliği de ortadan 
kaldırılmış olacaktır. Meslek yüksekokullarında çalışmak isteyen öğretim 
elemanı adayları da lisansüstü çalışmalarını bu enstitülerde yapmaları yolunda 
yönlendirilerek yeterlilikleri, bu okullarda çalışmak için arttırılmış olacaktır. Bu 
enstitülerde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlayarak öğretim üyesi 
kadrosuna atanan öğretim elemanlarının unvanları da farklılaştırılarak Mesleki 
Eğitim (ME) Doktoru, ME Yardımcı Doçent Doktor, ME Doçent Doktor, ME 
Profesör Doktor şeklinde ayrılması sağlanabilir. Bu düzenlemeyle, meslek 
yüksekokullarında çalışmak, akademik kariyer yapmak isteyenler için de cazip 
hale gelecek, yetişmiş nitelikli öğretim elemanlarının bu okullardan ayrılarak, 
bu okulların eğitim kadrolarının zayıflanması önlenecek, bunun da ötesinde bu 
bilgi birikimine sahip öğretim elemanlarını kadrolarında bulunduran meslek 
yüksekokullarındaki eğitim kalitesi üst seviyelere çıkacaktır. Ayrıca, bu yolla 
öğretim üyesi olan öğretim elemanlarına söz konusu Mesleki Eğitim Enstitüsü’nde 
ders verdirerek, danışmanlık yaptırarak akademik çalışmalarını daha üst seviyede 
sürdürme imkanı da sunulmuş olacaktır. Bu enstitüde eğitim almak, bazı istisnalar 
göz önüne alınarak, bu okullarda çalışmak ve ders vermek için de bir önkoşul 
haline getirilerek, standart bir eğitim kalitesi için önemli bir düzenleme olacaktır. 

Bu enstitüde lisansüstü eğitim yapmak ve öğretim üyesi kadrolarına atanmak 
için gerekli yabancı dil şartıyla ilgili de daha esnek bir düzenleme yapılması da 
gereklidir. Yapılacak mesleki ve akademik çalışmalara uygun ayrı bir dil sınavı 
yapılabileceği gibi, mevcut yabancı dil sınavlarında alınacak puanlarla ilgili 
barajlar meslek yüksekokulu öğretim elemanları için daha düşük seviyelere 
çekilebilir. 

Akademik puanlama sistemi de, yapılan bu lisans üstü eğitime paralel olarak 
düzenlenmeli, meslek yüksekokullarında yapılan çalışmalar, projeler, sergiler, 
vb. de puanlamaya dahil edilmeli ve meslek yüksekokulu öğretim elemanlarına 
göre düzenlenerek uygulanabilir ve verimli bir puanlama sistemi oluşturulmalıdır. 
Yasal düzenleme hazırlıkları süren akademik teşvik sisteminde de buna uygun 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

Meslek yüksekokulu öğretim elemanlarının akademik kariyer sistemi içerisinde, 
çalışılan mesleki alanla ilgili piyasa işbirliği ve işletme çalışmaları da önemli bir 
kriter haline getirilmeli, işletmelerle işbirliğini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 
ve teşvikler devreye sokulmalıdır. Meslek yüksekokulları piyasaya ara 
eleman yetiştiren kurumlar oldukları için, piyasadaki işletmelerle işbirliği ve 
koordinasyonun olabildiğince yüksek olması gerekmektedir. Bu bakımdan, meslek 
yüksekokullarında çalışan öğretim elemanlarının bu işletmelerle işbirliği yapması, 
onlara danışmanlık yapabilmeleri ve o işletmelerde görev alabilmeleri için daha 
esnek bir yasal çerçeve oluşturulmalı, bu çalışmaların akademik puan sisteminde 
de kriter olarak uygulanmasıyla hem ekonomik olarak hem mesleki olarak hem 
de akademik kariyer hedefleri bakımından özendirici bir sistem oluşturulması 
sağlanmalıdır. Bu düzenleme, öğretim elemanlarının yeterliliklerinin artmasını 
sağladığı gibi, bu okullarda eğitim alan öğrencilerin piyasa bilgilerinin arttırılması 
ve daha kolay staj ve iş imkanları sunulması için de uygun bir ortam yaratacaktır.

Akademik kariyer çalışmalarını destekleyecek bir diğer öneri de meslek 
yüksekokullarında ikinci öğretim programlarının kapatılarak, öğretim 
elemanlarının ders yüklerinin azaltılması olacaktır. Bu düzenlemeyle öğretim 
elemanlarının akademik, mesleki ve işletme çalışmalarına daha fazla vakit 
ayırmaları mümkün olacaktır. 

Mesleki eğitimle ilgili yapılacak kitap, ders notu ve makale yayınlarını özendirici 
bir kriter uygulaması da öğretim elemanları ve öğrenciler için yararlı bir uygulama 
olabilecektir. 
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Hem bu konu bakımından hem de genel olarak meslek yüksekokullarının sorunları 
bakımından önemli bir öneri de, meslek yüksekokullarının idari mekanizmasının 
yeniden düzenlenmesiyle ilgili olacaktır. Genellikle devlet üniversitelerinde 
gözlenen idari yapılanma, fakültelerde farklı bilim alanlarındaki öğretim 
üyelerinin meslek yüksekokullarına idareci olarak atanmasıdır. Bu durum, meslek 
yüksekokullarının yönetiminde en büyük zaaf yaratan durumlardan biri olmasının 
yanında, o okullarda görev alan öğretim elemanlarının da motivasyonlarını 
zayıflatan bir durum olmaktadır. Dışarıdan haftanın birkaç günü idareci olduğu 
okullara giderek okulları yönetmeye çalışan ve meslek yüksekokulunda mevcut 
programlarla ilişkili de pek ilgisi olmayan öğretim üyeleri, bu okulların yönetiminde 
etkin ve başarılı bir performans gösteremezken, bu konularda daha yetkin meslek 
yüksekokulu öğretim elemanları karar alma gücünden uzak kalmak nedeniyle hem 
yeterince motive olamamakta hem de kurumsal bağlılıkları zayıflamaktadır. Bu 
nedenle, meslek yüksekokullarının idari yapılanmasının düzenlenmesi de kariyer 
sorunlarının çözümü bakımından önem taşımaktadır. 

Meslek yüksekokulu öğretim elemanlarının kariyer sorunlarının çözümü için en 
önemli öneri de, bu konunun sürekli gündemde tutularak kamuoyu yaratılması 
olacaktır. Meslek yüksekokullarının sorunlarının tartışıldığı platformlarda, 
öğretim elemanlarının sorunu sadece maaş, ders ücreti gibi kısır konularla sınırlı 
olarak tartışılmakta ve esas sorun gözlerden kaçmaktadır. Dolayısıyla bu sorunun 
gündeme getirilerek karar alıcıların dikkatinin çekilmesi için çalışma yapılması, 
yukarıda sayılan bütün önerilerin ön şartıdır. 

Burada sıralanan öneriler, farklı şekil ve boyutlarda ele alınarak geliştirilebilir, 
daha uygun sistem arayışları gerçekleştirilebilir. Bu çalışmayla, bu tartışmalara 
bir katkı sunulması hedeflenmektedir.

SONUÇ

Meslek yüksekokullarımız, mevcut üniversite sistemindeki öğrencilerin üçte 
birine eğitim veren ve ülkemizdeki işletme ve kuruluşların ara eleman ihtiyacını 
karşılamaya çalışan eğitim kuruluşlarıdır. 

Bu okullarımızın yapısal, ekonomik, fiziki, eğitsel, idari pek çok sorunu 
bulunmakta olup, son yıllarda bu okullarımızın sorunlarının giderilmesi ve 
eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi için çok sayıda etkinlik ve çalışma 
yaptığı görülmektedir. Zira, bu okulların hem genel eğitim sistemi bakımından 
hem de işletme ve kuruluşların insan kaynakları sistemi açısından büyük önemi 
bulunmaktadır. Bu okulların sorunları sadece kendilerini değil, hem genel eğitim 
sistemini hem işletmeleri hem de genel olarak ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. 
Bu sorunların giderilmesi de bu sayılan sistemlere olumlu olarak yansıyacağı için, 
bu konudaki çalışmaların, tartışmaların ve katkıların büyük önemi bulunmaktadır. 

Mesleki eğitimin ve meslek yüksekokullarının sorunları arasında, özel ve önemli 
bir yere sahip öğretim elemanlarının kariyer sorununun çözümü, tabii ki bütün 
sorunları ortadan kaldırmayacaktır. Ancak, birçok sorunun ortadan kaldırılması 
bakımından da etkisi olacak ve diğer konularda atılacak adımları anlamlı hale 
getirecektir. 

Çalışmada ve çalışma kapsamında yapılan araştırma sonuçlarında gördüğümüz 
husus, bu kariyer sistemiyle meslek yüksekokullarında verimli, kaliteli ve 
sürdürülebilir bir öğretim elemanı kadrosu yaratmak pek imkanlı görünmemektedir. 
Dolayısıyla, meslek yüksekokullarındaki çalışma sistemine uygun yeni bir kariyer 
sistemi tartışmaya açılmalı, öneriler değerlendirilmeli, yasal, sosyal ve ekonomik 
şartlara uygun yeni bir kariyer sistemiyle daha nitelikli, daha kaliteli ve süreklilik 
arz eden bir öğretim elemanı profili oluşturmak hedeflenmelidir. Bu sorunun 
çözülmesinin olumlu çarpan etkisi, diğer sorunlardan çok daha kuvvetli olacaktır. 

Kuşkusuz, bu çalışma kapsamında ortaya koyduğumuz çözüm önerileri 
daha ayrıntılı bir çalışmayla somutlaştırılmalı, tartışılmalı ve daha doğru 
olabilecek sonuçlara ulaşmalıdır. Bu tür çalışmaların Yüksek Öğretim Kurulu 
koordinasyonunda ve üniversitelerin katkılarıyla geliştirilmesi, ülkemiz için en 
uygun çözümleri içeren bir sistemin oluşturulmasını sağlayabilecektir. 

Unutulmamalıdır ki mesleki eğitim sorununu çözmeden, ülkemizdeki genel eğitim 
sisteminin kalitesini arttırmak mümkün olmayacaktır. Mesleki eğitim, sadece 
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eğitim sistemini değil, doğrudan mevcut ekonomik sistemi de yakından etkileyen 
bir sistemdir. Bu bakımdan sorunlarının çözümü daha kısa vadede sonuç verecek 
ve olumlu etkisi daha çabuk yayılabilecek bir sistemdir. 

Genel eğitim, ekonomi ve toplumsal sistemi için önem arz eden bu konuda 
yapılacak çalışmalar artarak sürdürülmeli ve sürekli hale getirilmelidir. Arayışlar ve 
çabalar, çözüme ulaşılmasının vazgeçilmez araçlarıdır. Meslek yüksekokullarının 
sorunlarının çözümü ve öğretim elemanlarının kariyer sorunlarının çözümü 
bakımından, bu naçizane çalışmanın da bu arayışlara bir katkı sunmasını diliyoruz.
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SINAVSIZ GEÇİŞ UYGULAMASININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bilge AYDIN

Ordu Üniversitesi

ÖZET

Yenilik ve gelişmelerin artan bir ivmeyle farklı teknolojileri hayatımıza yerleştir-
diği günümüzde, nitelikli bilgiyi edinmenin önemi yadsınamaz. Bilgiye sahip ol-
manın yanı sıra, bilgiyi hayata dönüştürebilen, çözümleme ve sentezleme beceri-
lerine sahip, mesleki açıdan yetkin elemanlar yetiştirilebilmesi; giderek büyüyen 
sanayi, ticaret, hizmet sektörleri için bir gerekliliktir.

Hayata atılacak gençler ile iş dünyasının istek ve ihtiyaçlarını karşılama noktasın-
da meslek yüksekokulları, değişen ve gelişen teknolojiyi kullanarak, nitelikli öğ-
retimin sunulması göreviyle ülke kalkınması için lokomotif bir rol üstlenmektedir. 
Bu bilinç, mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarından “Mesleki ve Teknik 
Eğitimde Orta ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Program Bütünlüğünün ve 
Devamlılığının Sağlanması Projesi”, bir diğer ifadesi ile “sınavsız geçiş” uygu-
lamasından faydalanan öğrenciler ve üniversite sınav puanıyla yerleşen, pek çok 
açıdan farklı iki öğrenci profilinin aynı potada eritilmesini zorunlu kılmaktadır.

Öğrencilerin; öğrenim düzeyi, eğitim, kültür ve sosyal açıdan farklılıklarına 
bağlı olarak; okuma ve öğrenme istekleri, ders içi ve ders dışı davranış biçimleri, 
mezuniyet sonrası elde edecekleri kazanımları farkındalık oranlarının değiştiği 
gözlenmektedir. Bu çalışmada, meslek yüksekokullarına sınavla ve sınavsız 
yerleşen öğrenciler ile öğretim elemanları üzerinde gerçekleştirilen anket 
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uygulamasından faydalanılarak; öğrencilerin ön lisans eğitiminin altyapısını sağ-
lama amaçlı Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe gibi temel derslerdeki yeterlilikleri; 
akademik başarıları; okullarından beklentileri; öğretim elemanlarının öğrencileri 
tanıma ve psikolojilerini anlama istekleri irdelenmiş, meslek yüksekokulları ve 
eğitim psikolojisinin farklı bakış açılarıyla sunulması amaçlanmıştır. Yorumlama 
ve sentezleme vasıflarıyla güçlü, mesleki açıdan yetkin daha fazla sayıda bireyin, 
beklentilerine uygun konumlara çok daha kısa sürede yerleşerek iş hayatına katıl-
ması ile sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri adına çok daha hızlı adımlar atılacağı 
öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Meslek yüksekokulu, sınavsız geçiş, eğitim psikolojisi,  
yeterlilik, motivasyon, akademik başarı, anket

EFFECTS OF WITHOUT-EXAM ENTRANCE SYSTEM ON LEARNING 
AND TEACHING

      ABSTRACT

Today, that introduces different technologies through increasing innovations and 
developments; significance of achieving qualitative information is undeniable. 
Raising staff that are able to transfer the information into real life, have skills of 
analysis and synthesis and professionally competent, is a necessity for gradually 
improving sectors of industry, trade and service.

In the point of fulfilling the demands and needs of youth who will start life, 
vocational schools has crucial role on presenting a qualified teaching. This 
conscious necessitates melting students of vocational secondary schools who 
take advantage of “Project of Integration and Maintenance between Secondary 
and Higher Education in Vocational and Technical Education” or in other words 

“without-exam entrance” and who get into through university exam score, 
therefore two very different student profiles in the same pot.

Depending on student’s level of learning, education, culture and social differences, 
their reading and learning demands, in-class and out of class behaviors, after-
graduation gaining, level of awareness is changing. In this study, students’ 
proficiency in fundamental courses of pre-bachelor education; their academic 
success, expectations from school, will of instructors to recognize students and 
understanding their psychology are examined by making use of questionnaires 
on students who get into vocational schools by exam and without exam, and 
instructors; it is aimed to present vocational schools and education psychology 
through different perspectives. Through interpretation and synthesis features, it 
is fore seen that industry, trade and service sectors are going to improve faster by 
attendance of more number of professionally competent individuals in appropriate 
positions.

Key Words: Vocational School, Without-Examentrance, Education Psychology, 
Proficiency, Motivation, Academic Success, Questionnaire

1.  GİRİŞ

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda, belirli mesleklere yönelik ara insan gücü 
yetiştirmeyi amaçlayan, dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren yükseköğretim 
kurumları olarak tanımlanan meslek yüksekokullarının yakın tarihi incelendiğinde, 
nitelikli hizmet ve üretim eldesi için evrensel ölçeklerde iş gücü yetiştirme ara-
yışı ve kararlılığı ile sürekli bir gelişim süreci içerisinde olduğu görülmektedir. 
Meslek yüksekokullarının içerisinde bulunduğu süreç, Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı olarak bulunduğu dönemin sonunda, 1982 yılından itibaren üniversitelere 
bağlanmaları; Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi ve Kapsamı ile 1990’lı 
yıllardaki program geliştirme çalışmalarının ardından, 2002 yılında hayata ge-
çen Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasındaki işbirliğine bağlı 
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“Mesleki ve Teknik Eğitimde Orta ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Prog-
ram Bütünlüğünün ve Devamlılığının Sağlanması Projesi”; son olarak da İnsan 
Kaynaklarının Mesleki Eğitim ile Geliştirilmesi Projesi ile devam etmektedir.

Bu çalışmaya temel olan “Mesleki ve Teknik Eğitimde Orta ve Yükseköğretim 
Kurumları Arasında Program Bütünlüğünün ve Devamlılığının Sağlanması Proje-
si”, bir diğer ifadesi ile “sınavsız geçiş” uygulaması için 4702 sayılı sınavsız geçiş 
yasası uyarınca (Resmi Gazete, 2001), her ilde (en az bir) mesleki ve teknik eğitim 
bölgesi (METEB) oluşturulmuştur. (MEB,2002). Yasayla, öğrencilere öncelikle 
kendi METEB bölgelerindeki MYO’larıtercih etme zorunluluğu getirilmiştir. Bir 
yıllık uygulama sonucunda MYO programlarının kontenjanlarının dolmadığı, sis-
teme gereken ilginin az olduğu gözlenmiştir.

Uygulamanın ikinci yılında, öncelik mesleki ve teknik eğitimde olmak üzere, 
okullardaki boş kalan kontenjanlara, ek kontenjan döneminde, genel liselerden de 
öğrencialınması esası getirilmiştir (ÖSYM, 2003). Genel lise öğrencilerinin açık 
bulunankontenjanlara ek kontenjan döneminde ilgi göstermedikleri görülmüştür 
(Akpınar, 2003). Kontenjan açıklarına çözüm bulmak için, 2004-2005 öğretim 
yılında, öncelik mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin olmak üzere, genel 
lise öğrencilerine de meslek yüksekokullarını tercih edebilme imkanı getirilmiştir 
(ÖSYM,2004). Bu uygulama ile meslek yüksekokulları,öğrencilere bağlı olarak 
ortaya çıkan öğretme güçlüklerini ve öğrenme farklılıklarını yaşar hale gelmiştir.

Meslek yüksekokullarında mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarından 
“Mesleki ve Teknik Eğitimde Orta ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Prog-
ram Bütünlüğünün ve Devamlılığının Sağlanması Projesi”, bir diğer ifadesi ile 
“sınavsız geçiş” uygulamasından faydalanarak gelen öğrenciler ve üniversite sı-
nav puanı ile yerleşen iki farklı öğrenci profilinin öğrenim sürecinde bir araya gel-
mesi ile; öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitim, öğrenim düzeyi gibi farklılıklarına 
bağlı olarak okuma ve öğrenme istekleri ile davranış biçimlerinin değişiminin 
sınıf içerisine yansıması, öğrenme ve öğretme motivasyonunubüyük ölçüde etki-
lemiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışmada, meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin önlisans 
öğreniminin altyapısını sağlayan Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe gibi dersler-
deki yeterlilikleri, akademik başarıları, okullarından beklentileri, sosyal ve kül-
türel yapılarının; öğretim elemanlarının iki farklı öğrenci profilini aynı sınıflarda 
öğretme çabası sırasında yaşadıkları öğrencileri tanıma ve psikolojilerini anlama 
isteklerinin,anket çalışması ve gözlemlere dayalı verilerle belirlenmesi amaçlan-
mıştır.

Öğrenciler ile ilgili çalışmanın evrenini,2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Ordu 
Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptıran öğrenciler ve 
çalışma grubunu aynı okulun İnşaat Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Ma-
kine, Elektrik, Otomotiv Teknolojisi 1. ve 2. Öğretim programlarında öğrenim 
gören toplam 400 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.

Öğretim elemanları ile ilgili çalışmanın evrenini, Ordu Üniversitesi Teknik Bi-
limler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ve çalışma grubunu aynı okulda 
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 1. ve 2. öğretim programlarında ders veren 
toplam 20 öğretim elemanı oluşturmaktadır.

Çalışmada öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen anket1 34 sorudan oluşmakta olup;  
veri eldesi için faydalanılan öğrenci anketi uygulamasına 418 öğrenci katılmış, 
verilen anket formunu rastgele dolduran öğrenciler olduğundan 400 öğrencinin 
cevapladığı anketler değerlendirmeye alınmış, anket verilerinden bazı sonuçlara 
ulaşılmıştır.MAyrıca, öğretim elemanları üzerinde uygulanan anket2 23 sorudan 
oluşmakta olup, veri eldesi için faydalanılan öğretim elemanı anketine 20 öğretim 
elemanı katılmış, tamamının cevapladığı anketler değerlendirmeye alınmış ve bu-
radan da bazı sonuçlara ulaşılmıştır.
1Anket sorularının tam ve orijinal hali,“Ömer Kayır - Hamdi Kılıç, Meslek Yüksekokulları Araştırması, 
İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul,2008” kaynağında mevcuttur.
2Anket sorularının tam ve orijinal hali, “Ömer Kayır - Hamdi Kılıç, Meslek Yüksekokulları Araştırması, 
İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2008” kaynağında mevcuttur.
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3.  BULGULAR VE TARTIŞMA

Anket formu ile yöneltilen sorulara ait, ankete katılan 400 öğrenci ile 20 öğretim 
elemanının verdiği cevaplara bağlı elde edilen bulgular, soru numaraları ile birlik-
te, tablolar halinde sunulmuştur.

4.  ÖĞRENCİ ANKETİ

Ankete katılan öğrencilerden sınavsız yerleşenlerin %17’si kız, %83’ü erkek; 
sınavla yerleşen öğrencilerin %27,5’i kız, %72,5’i erkektir. Bu sayısal değerler 
teknik eğitim veren meslek yüksekokullarında erkek öğrenci yoğunluğunu ortaya 
koymaktadır.

Öğrencilerin yaşa göre dağılımları; sınavsız geçiş öğrencileri için %72 18-21 yaş, 
%25 21-23 yaş, %3 24 yaş ve üzeri; sınavla yerleşen öğrenciler için %39 18-21 
yaş, %51 21-23 yaş, %10 24 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir.

Araştırmaya konu olan öğrencilerin %55’i Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi; % 
33,5’i genel lise; %7,5’i Anadolu Lisesi; %4’ü diğer lise mezunu olarak kendini 
tanımlamıştır.

Öğrencilerin %55’i sınavsız geçişle; %45’i sınavla ön lisans programlarına yer-
leşmişlerdir.

Sayısal değerler incelendiğinde meslek yüksekokulunun öğrenci sayısının yarı-
dan fazlasını sınavsız geçişle yerleşen öğrencilerin oluşturduğu görülmektedir.

Meslek yüksekokuluna sınavla yerleşen öğrencilerin % 22’si 1. öğretim, % 78’i 2. 
öğretim öğrencisi; sınavsız geçişten faydalanarak yerleşen öğrencilerin ise % 80’i 
1. öğretim, % 20’si ile 2. öğretim öğrencisidir.

Verilerden yola çıkıldığında 1. öğretim öğrencilerinin çoğunu sınavsız geçişten 
faydalanan öğrencilerin, 2. öğretim öğrencilerinin çoğunu ise üniversite sınav pu-
anı ile meslek yüksekokuluna yerleşen öğrencilerin oluşturduğu açıktır.

 

SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

Ailem okulumun bulun-
duğu şehirde yaşıyor

162 81 Ailem okulumun bulun-
duğu şehirde yaşıyor

49 24,5

Ailem başka bir şehirde 
yaşıyor

38 19 Ailem başka bir şehirde 
yaşıyor

151 75,5

TOPLAM 200 100 200 100

Tablo 1: Ailenizin yaşadığı yer? (soru-2)

Sınavsız yerleşen öğrencilerin %81’i ailem okulumun bulunduğu şehirde yaşıyor; 
%19’u ailem başka bir şehirde yaşıyor; sınavla yerleşen öğrencilerin %24,5’i ai-
lem okulumun bulunduğu şehirde yaşıyor, %5,5’i ailem başka bir şehirde yaşıyor 
cevabını vermiştir.

Verilen cevaplar irdelendiğinde meslek yüksekokullarına sınavsız yerleşen öğ-
rencilerin çoğunu aynı ilde yaşayan öğrenciler oluştururken; sınavla yerleşen öğ-
rencilerin çoğunu ise farklı ilde yaşayan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu durum 
sınavla gelen öğrencilerin ailelerinden uzak kalarak kendi ayakları üzerinde dur-
malarını gerekli kılarken; sınavsız geçiş yapan öğrencilerin, genel olarak, aynı 
şehirde hayatına devam etmesi, çaba sarf etmeden yerleştikleri meslek yükseko-
kulunu ortaöğretim kurumu gibi görmelerinin sebebi olarak gösterilebilir.
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SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

1000 TL’den az 44 22 1000 TL’den az 26 13

1000 -1500 TL 60 30 1000 -1500 TL 55 27,5

1500-2500 TL 52 26 1500-2500 TL 65 32,5

2500-4000 TL 38 19 2500-4000 TL 39 19,5

4000 TL ve üzeri 6 3 4000 TL ve üzeri 15 7,5

TOPLAM 200 100 200 100

Tablo 2: Ailenizin aylık geliri (haneye giren toplam TL) nedir? (soru-4)

Öğrencilerin ailelerinin gelir durumu incelendiğinde, sınavsız yerleşen öğrenci-
lerin % 22’si 1000 TL’den az, % 30’u 1000-1500 TL, % 26’sı 1500-2500 TL, % 
19’u 2500-4000 TL, % 3’ü 4000 TL ve üzeri;  sınavla yerleşen öğrencilerin ise % 
13’ü 1000 TL’den az, % 27,5’i 1000-1500 TL, % 32,5’i 1500-2500 TL, % 19,5’i 
2500-4000 TL, % 7,5’i 4000 TL ve üzeri gelir beyan etmiştir.

Yukarıdaki tablodan hareketle sınavla yerleşen öğrencilerin ekonomik durumu-
nun, sınavsız geçişten faydalanan öğrenci grubuna göre daha iyi olduğu söylene-
bilir.

Düşük gelirli ailelerin çocuklarının, daha çok, lise öğrenimleri için, sınavsız ge-
çişten  faydalanabilecekleri mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumla-
rını tercih ettikleri görülmektedir.

SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

Dershaneye gittim 54 27 Dershaneye gittim 131 65,5

Test kitapları ve dergile-
riyle hazırlandım

43 21,5 Test kitapları ve dergile-
riyle hazırlandım

13 6,5

Hiçbir özel hazırlık 
yapmadım

103 51,5 Hiçbir özel hazırlık 
yapmadım

56 28

TOPLAM 200 100 200 100

Tablo 3: Üniversite sınavına hazırlanmak için özel bir çaba gösterdiniz mi? (soru-17)

Tablodan, üniversite sınavına hazırlanmak için sınavsız geçişle yerleşen öğren-
cilerin % 27’sinin dershaneye gittiği, % 21,5’inin test kitapları ve dergileriyle 
hazırlandığı, % 51,5’inin ise hiçbir özel hazırlık yapmadığı; sınavla yerleşen öğ-
rencilerden % 65,5’inin dershaneye gittiği, % 6,5’inin test kitapları ve dergileriyle 
hazırlandığı, % 28’inin ise hiçbir özel hazırlık yapmadığı görülmektedir.

Sınavsız geçişten faydalanarak meslek yüksekokuluna yerleşen öğrencilerin yarı-
dan fazlasının hiçbir özel hazırlık yapmaması, meslek yüksekokulundan farklı bir 
yükseköğretim kurumunu seçmek adına herhangi bir çaba sarf etmedikleri anla-
mına gelmektedir.

Öğrencilerin sene kaybı yaşamadan bir yükseköğretim kurumuna sınavsız kayıt 
yaptırabilme hakkının verildiği mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim 
kurumlarını seçmelerinin sebeplerinden biri de, üniversiteye hazırlanabilecek 
maddi yeterliliğin olmaması olarak gösterilebilir.

Sınavla yerleşen öğrencilerde ise tam tersi olarak üniversite sınavına hazırlanma 
çabası gözlenmektedir.
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SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

İlkokul 63 31,5 İlkokul 52 26

Ortaokul 81 40,5 Ortaokul 67 33,5

Lise 51 25,5 Lise 68 34

Yüksekokul 5 2,5 Yüksekokul 13 6,5

Okuması yazması yok - - Okuması yazması yok - -

Okur-yazar - - Okur-yazar - -

TOPLAM 200 100 200 100

 Tablo 4: Babanızın eğitim durumu nedir? (soru-5)

Sınavsız yerleşen öğrencilerin verdiği cevaplar; %31,5’i ilkokul, %40,5’u ortao-
kul, %25,5’i lise, %2,5’u yüksekokul iken; sınavla yerleşen öğrencilerin verdiği 
cevaplar; %26’sı ilkokul, %33,5’i ortaokul, %34’ü lise, %6,5’i yüksekokul şek-
lindedir.

SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

İlkokul 98 49 İlkokul 90 45

Ortaokul 55 27,5 Ortaokul 57 28,5

Lise 17 8,5 Lise 22 11

Yüksekokul 15 7,5 Yüksekokul 25 12,5

Okuması yazması yok 11 5,5 Okuması yazması yok 6 3

Okur-yazar 4 2 Okur-yazar -

TOPLAM 200 100 200 100

 Tablo 5: Annenizin eğitim durumu nedir? (soru-6)

Sınavsız yerleşen öğrencilerin verdiği cevaplar; %49’u ilkokul, %27,5’i ortaokul, 
%8,5’i lise, %7,5’i yüksekokul, %5,5’i okuması yazması yok, %2’si okur-yazar 
iken; sınavla yerleşen öğrencilerin verdiği cevaplar; %45’i ilkokul, %28,5’i orta-
okul, %11’i lise, %12,5’i yüksekokul, %3’ü okuması yazması yoktur şeklindedir.

Öğrenciler anne-baba eğitim-öğretim düzeyi bakımından incelendiğinde sınavla 
yerleşen öğrencilerde lise-yüksekokul cevaplarının, sınavsız yerleşen öğrencilere 
göre daha fazla olduğu gözlenmektedir.

Anne-babanın eğitim-öğretim düzeyinin, çocuklarda, hayatı algılayış biçimi, oku-
ma-öğrenme isteği, toplum içi davranış biçimlerine kadar birçok konu üzerinde 
etkinliği yadsınamaz.

Temel bazı davranış biçimlerinin küçük yaştan itibaren aileden alındığı düşüncesi 
ile, sınavsız geçiş yapan öğrencilerde görülen davranış bozuklukları üzerinde an-
ne-baba öğrenim düzeyinin de etkin olduğu düşünülebilir.

SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

Hiç okumadım 83 41,5 Hiç okumadım 76 38

1-4 tane okudum 99 49,5 1-4 tane okudum 86 43

5 taneden fazla okudum 18 9 5 taneden fazla okudum 38 19

TOPLAM 200 100 200 100

Tablo 6: Son üç ay içinde, ders kitabı dışında, hiç kitap okudunuz mu? (soru-8)

Sınavsız yerleşen öğrencilerin %41,5’i hiç okumadım, %49,5’i 1-4 tane okudum, 
%9’u 5 taneden fazla okudum; sınavla yerleşen öğrencilerin %38’i hiç okuma-
dım, %43’ü 1-4 tane okudum, %19’u 5 taneden fazla okudum cevabı vermiştir.

Tablodaki verilerden hareketle sınavla yerleşen öğrencilerin, sınavsız yerleşen öğ-
rencilere göre daha fazla kitap okuduğu görülmektedir.
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Kitap okuyan insanın fikirleri, davranışları değişir, gelişir; hayattan beklentileri 
farklılaşır, ufku genişler. Bu anlamda okunan kitap oranına bakıldığında, mes-
lek yüksekokullarına sınavsız ve sınavla yerleşen, aynı sınıflarda öğrenim gören 
öğrencilerin pek çok açıdan farklı davranış, konuşma biçimine sahip olacakları 
açıktır.

SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

Geçen hafta 43 21,5 Geçen hafta 66 33

Geçen ay 82 41 Geçen ay 68 34

Geçen yıl 41 20,5 Geçen yıl 47 23,5

Hiç gitmedim 34 17 Hiç gitmedim 19 9,5

TOPLAM 200 100 200 100

  Tablo 7: En son ne zaman tiyatroya veya sinemaya gittiniz? (soru-9)

Ankete katılan öğrencilerden sınavsız geçişle yerleşen öğrencilerin  %21,5’i ge-
çen hafta, %41’i geçen ay, %20,5’i geçen yıl, %17’si hiç gitmedim; sınavla yer-
leşen öğrencilerin %33’ü geçen hafta, %34’ü geçen ay, %23,5’i geçen yıl, %9,5’i 
hiç gitmedim cevaplarını vermişlerdir.

Sinemaya gitme bir sosyal etkinlik olarak değerlendirildiğinde, üniversite çağında 
bir kişinin -maddi, manevi zorunlulukları yoksa- sinemaya gitme alışkanlığının 
olması normaldir.

Tablodan hareketle meslek yüksekokuluna sınavla yerleşen öğrencilerin daha sos-
yal tavırlar içerisinde olduğu söylenebilir.

SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

Birkaç tanesini düzenli 
takip ediyorum

12 6 Birkaç tanesini düzenli 
takip ediyorum

20 10

Her gün bir gazete 
okurum

28 14 Her gün bir gazete 
okurum

22 11

Ara sıra elime geçerse 
okuyorum

105 52,5 Ara sıra elime geçerse 
okuyorum

114 57

Okumuyorum 55 27,5 Okumuyorum 44 22

TOPLAM 200 100 200 100

 Tablo 8: Günlük gazete okuyor musunuz? (soru 10)

Sınavsız yerleşen öğrencilerin %6’sı birkaç tane gazeteyi düzenli takip ettiğini, 
%14’ü her gün gazete okuduğunu, %52,5’i ara sıra eline geçerse okuduğunu, 
%27,5’i okumadığını ifade ederken; sınavla yerleşen öğrencilerin %10’u birkaç 
tane gazeteyi düzenli takip ettiğini, %11’i her gün gazete okuduğunu, %57’si ara 
sıra eline geçerse okuduğunu, %22’si okumadığını belirtmiştir.

Gazete okuma alışkanlığı; çevreden, ülkeden, dünyadan haberdar olmanın, öğren-
me isteğinin işaretidir.

Anket yapılan meslek yüksekokulunda öğrencilerin bilgisayar kullanma, internete 
girme olanağı mevcuttur. Gazetenin günlük olarak, maddi imkansızlıklar sebebi 
ile, satın alınamama durumunda, internetten okunabilmesi mümkündür. Bütün bu 
imkanlar dahilinde gazete okunmaması, gazete okuma alışkanlığına sahip olma-
makla ilintilidir. Bu anlamda, çıkan sonuçlara bağlı olarak sınavla yerleşen öğren-
cilerin gazete okuma alışkanlığı sınavsız yerleşenlere kıyasla biraz daha fazladır.
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SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

5 8 4 5 35 17,5

4 ile 5 arası 72 36 4 ile 5 arası 88 44

3 ile 4 arası 116 58 3 ile 4 arası 69 34,5

3’ten aşağı 4 2 3’ten aşağı 8 4

TOPLAM 200 100 200 100

Tablo 9: İlköğretim mezuniyet (diploma) notunuz kaç? (soru-11)

Tablo 9 incelendiğinde sınavsız yerleşen öğrencilerin ilköğretim mezuniyet notla-
rı %4’ü 5, %36’sı 4-5, %58’i 3-4, %2’si 3’ten aşağı; sınavla yerleşen öğrencilerde 
ise %17,5’i 5, %44’ü 4-5, %34,5’i 3-4, %4’ü 3’ten aşağı olarak görülmektedir.

SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

5 20 10 5 40 20

4 ile 5 arası 49 24,5 4 ile 5 arası 25 12,5

3 ile 4 arası 127 63,5 3 ile 4 arası 122 61

3’ten aşağı 4 2 3’ten aşağı 13 6,5

TOPLAM 200 100 200 100

Tablo 10: Lise mezuniyet (diploma) notunuz kaç? (soru-12)

Tablo 10’da ise sınavsız yerleşen öğrencilerin lise mezuniyet notları %10’u 5, 
%24,5’i 4-5, %63,5’i 3-4, %2’si 3’ten aşağı; sınavla yerleşen öğrencilerde ise 
%20’si 5,%12,5’i 4-5, %61’i 3-4, %6,5’i 3’ten aşağı olarak sunulmuştur.

SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

50’den aşağı 20 10 50’den aşağı 37 18,5

51-60 100 50 51-60 36 18

61-70 32 16 61-70 20 10

71-80 28 14 71-80 41 20,5

81-90 16 8 81-90 61 30,5

91-100 4 2 91-100 5 2,5

TOPLAM 200 100 200 100

Tablo 11: Lisede matematik dersinden aldığınız ortalama not neydi?
(100’lük sisteme göre) (soru-13)

Lisede matematik derslerinden aldıkları notlar kıyaslandığında, teknik bilimler 
alanında öğrenim gören söz konusu öğrencilerden sınavsız geçişle gelenlerin 
%10’unun 50’den aşağı, %50’sinin 51-60, %16’sının 61-70, %14’ünün 71-80, 
%8’inin 81-90, %2’sinin 91-100;

sınavla yerleşen öğrencilerin ise %18,5’inin 50’den aşağı, %18’inin 51-60, 
%10’unun 61-70, %20,5’inin 71-80, %30,5’inin 81-90, %2,5’inin 91-100 cevap-
larını verdikleri görülmektedir.

Öğrencilerin öğrenim geçmişine bakıldığında sınavla yerleşen öğrencilerin 
ilköğretimde daha başarılı oldukları, gittikleri liselerde başarılarının düştüğü; sı-
navsız yerleşen öğrencilerin ise temel öğrenim bilgilerinin alınmasına büyük öl-
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çekte fayda sağlayan ilköğretimde notlarının düşük olup, ortaöğretim için kayıt 
yaptırdıkları mesleki ve teknik liselerde daha başarılı oldukları gözlenmiştir.

Öğrencilerin Tablo 11’de görülen lisede matematik dersinden aldıkları notları in-
celendiğinde, sınavla gelen öğrencilerin daha başarılı oldukları açıktır.

Araştırmaya konu edilen öğrenci grubunun sayısal ağırlıklı dersler içeren prog-
ramlarda okudukları bilindiğinden; öğrencilerin matematik temeline sahip olma-
larının gerekliliği açıkken; meslek liselerinden meslek yüksekokullarına gelen öğ-
rencilerin temel matematiksel işlemleri dahi yapamadıkları görülmektedir. Sınavlı 
yerleşen öğrenciler matematiksel ifadeleri daha hızlı algılarken, sınavsız yerleşen 
öğrencilerden anlamak için gayret gösterenlerde bu sürenin daha uzun olduğu, 
derslere giren öğretim elemanlarının tespitidir.

Aynı sınıfta okuyan farklı iki öğrenci profilinin sayısal derslerde incelenen prob-
lemleri farklı sürelerde anlamaları ders akışını sekteye uğratmaktadır.

SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

Evet 87 43,5 Evet 56 28

Kısmen 63 31,5 Kısmen 98 49

Hayır 50 25 Hayır 46 23

TOPLAM 200 100 200 100

  Tablo 12: Dersleri geçmekte zorlanıyor musunuz? (soru-27)

Sınavsız geçiş öğrencilerinin %43,5’i bu soruya evet, %31,5’i kısmen, %25’i ha-
yır cevabını verirken; sınavla yerleşen öğrencilerin %28’i evet, %49’u kısmen, 
%23’ü hayır cevabını vermiştir.

Sınavsız geçiş yapan öğrencilerin meslek yüksekokullarında zorlandıklarını açık-
ça ortaya koyan cevaplara nazaran, sınavlı yerleşen öğrencilerin bu soruda net bir 
cevap veremedikleri görülmektedir.

Bu konuda anket uygulamasına katılan öğrencilerin derslerine giren öğretim ele-
manlarının görüşü ise, genellikle, mesleki ve teknik lise mezunu öğrencilerin 
meslekle ilgili uygulamalı derslerde; sınavla yerleşen öğrencilerin ise teorik ders-
lerde daha başarılı oldukları şeklindedir.

Bu durumun öğrenim geçmişi ile yakın ilişkisi olduğu düşünülmektedir. Sınav-
sız geçişten faydalanan öğrencilerin Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe gibi temel 
derslerdeki altyapı yetersizliği sebebi ile meslek yüksekokulundaki bir çok derse 
karşı önyargılı oldukları görülmekte, bu sebeple de derslere pek ilgi göstermedik-
leri gözlenmektedir. Derslere olan ilgisizlikleri sebebi ile derse kitap, defter, hesap 
makinesi, kalem, vb. gibi gereçleri olmadan girmeleri, öğretim elemanının da ders 
anlatma isteğini kırmaktadır. 

Söz konusu öğrencilerle ilgilenildiğinde, çaba göstermeyi denemeleri gerektiği 
ısrarla vurgulanarak derslerle ilgili önyargılarının kırılmasına yardımcı olundu-
ğunda, derslere, okudukları meslek yüksekokuluna ve geleceklerine karşı bakış 
açılarının değiştiği görülmüştür.

Bu tecrübeler, ortaöğrenim sürecinde öğrencilere gereken ilgi ve desteğin veril-
mediğini düşündürmektedir.

Meslek yüksekokuluna sınavla gelen öğrencilerin ise sınavsız geçişle yerleşen 
öğrencilere kıyasla, ilk kez aldıkları uygulamalı meslek derslerinde biraz zorlan-
dıkları; fakat sosyal, kültürel yapı, eğitim geçmişi ile ilişkili gelişimlerine bağlı 
olarak, sınavsız geçiş öğrencilerine göre, kendilerini başarısız oldukları derslerle 
ilgili daha iyi motive ettikleri gözlenmiştir.
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SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

Evet 80 40 Evet 107 53,5

Hayır 46 23 Hayır 54 27

Bilmiyorum 74 37 Bilmiyorum 39 19,5

TOPLAM 200 100 200 100

Tablo 13: Bu okulda eğitim görmekten memnun musunuz? (soru-18)

Sınavsız geçiş öğrencilerinin %40’ı evet, %23’ü hayır, %37’si bilmiyorum; sı-
navla yerleşen öğrencilerden ise %53,5’i evet, %27’si hayır, %19,5’i bilmiyorum 
cevaplarını vermişlerdir.

Öğrencilerin çoğunlukla, anket uygulanan meslek yüksekokulunda eğitim 
görmekten memnun oldukları görülmüştür.

SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

Bir meslek sahibi olmak 
için

91 45,5 Bir meslek sahibi olmak 
için

150 75

İki yıllık da olsa 
üniversitede okumuş 
olmak için

55 27,5 İki yıllık da olsa 
üniversitede okumuş 
olmak için

14 7

Daha kolay iş bulmak 
için

22 11 Daha kolay iş bulmak 
için

21 10,5

Başka bir okul kazana-
madığım için

32 16 Başka bir okul kazana-
madığım için

15 7,5

TOPLAM 200 100 200 100

Tablo 14: Bu okulu hangi amaçla tercih ettiniz? (soru-19)

Sınavsız geçiş öğrencilerinin %45,5’i bir meslek sahibi olmak için, %27,5’i iki 
yıllık da olsa üniversitede okumuş olmak için, %11’i daha kolay iş bulmak için, 
%16’sı başka bir okul kazanamadığım için; sınavla yerleşen öğrencilerden ise 
%75’i bir meslek sahibi olmak için %7’si iki yıllık da olsa üniversitede okumuş 
olmak için, %10,5’i daha kolay iş bulmak için  %7,5’i başka bir okul kazanama-
dığım için cevaplarını vermişlerdir.

Tablo 14’ten hareketle öğrencilerin genel eğiliminin bir meslek sahibi olmak için 
meslek yüksekokuluna geldikleri yönünde olduğu belirtilebilir.

SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

Kendi meslek alanımla 
ilgili lisans eğitimine 
devam etmek istiyorum

94 47 Kendi meslek alanımla 
ilgili lisans eğitimine 
devam etmek istiyorum

130 65

Açık Öğretimde lisans 
tamamlamak istiyorum

48 24 Açık Öğretimde lisans 
tamamlamak istiyorum

22 11

Çalışacağım için lisans 
eğitimine devam 
edemeyeceğim

58 29 Çalışacağım için lisans 
eğitimine devam 
edemeyeceğim

48 24

TOPLAM 200 100 200 100

        Tablo 15: Okulunuzu bitirince, imkan bulursanız lisans eğitimine  (4 yıllık 
fakülteye) devam etmeyi istiyor musunuz? (soru-21)

Sınavsız geçiş öğrencilerinin %47’si kendi meslek alanımla ilgili lisans eğitimime 
devam etmek istiyorum, %24’ü Açık Öğretimde lisans tamamlamak istiyorum,  
%29’u çalışacağım için lisans eğitimime devam edemeyeceğim; sınavla yerleşen 
öğrencilerden ise %65’i kendi meslek alanımla ilgili lisans eğitimime devam et-
mek istiyorum, %11’i Açık Öğretimde lisans tamamlamak istiyorum, %24’ü çalı-
şacağım için lisans eğitimime devam edemeyeceğim şeklinde cevap vermişlerdir.
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Tablodan elde edilen sonuçlardan, öğrencilerin öğrenimlerini lisans eğitimi 
ile devam ettirme istekleri mevcut olup; sınavla meslek yüksekokuluna gelen 
öğrencilerin bu konuda daha net bir tavır sergilediği açıktır.

SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

Evet 84 42 Evet 107 53,5

Kısmen 56 28 Kısmen 47 23,5

Hayır 60 30 Hayır 46 23

TOPLAM 200 100 200 100

Tablo 16: Kendinizi üniversitede eğitim görüyor olarak hissediyormusunuz? (soru-22)

Sınavsız yerleşen öğrencilerin %42’si evet, %28’i kısmen, %30’u hayır; sınav-
la yerleşen öğrencilerin ise %53,5’i evet, %23,5’i kısmen, %23’ü hayır cevabını 
vermişlerdir.

Tablo 16’dan elde edilen veriler ışığında, sınavla meslek yüksekokuluna yerleşen 
öğrenciler kendilerini sınavsız yerleşen öğrencilere göre, daha fazla üniversitede 
eğitim alıyor olarak görmektedir.

SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

Yeterli 130 65 Yeterli 138 69

Kısmen yeterli 25 12,5 Kısmen yeterli 25 12,5

Yetersiz 45 22,5 Yetersiz 37 18,5

TOPLAM 200 100 200 100

Tablo 17: Size göre meslek derslerine giren öğretim elemanlarının mesleki bilgi ve 
becerileri yeterli mi? (soru-28)

Sınavsız geçiş öğrencilerinin %65’i Tablo 17’de incelenen anket sorusuna yeterli, 
%12,5’i kısmen yeterli, %22,5’i yetersiz; sınavla yerleşen öğrencilerin ise %69’u 
yeterli, %12,5’i kısmen yeterli, %18,5’i yetersiz cevaplarını vermişlerdir.

Cevaplardan, meslek yüksekokuluna sınavlı ve sınavsız yerleşen her iki öğrenci 
grubunun da, çoğunlukla, öğretim elemanlarını mesleki bilgi ve beceri yönünden 
yeterli gördükleri açıktır.

SEÇENEKLER SAYI % SEÇENEKLER SAYI %

(Sınavsız Yerleşen Öğrenciler) (Sınavla Yerleşen Öğrenciler)

Oldukça yeterli 103 51,5 Oldukça yeterli 119 59,5

Kısmen yeterli 72 36 Kısmen yeterli 33 16,5

Yetersiz 25 12,5 Yetersiz 48 24

TOPLAM 200 100 200 100

Tablo 18: Okulda aldığınız eğitimi sizi mesleğe hazırlama bakımından yeterli buluyor 
musunuz?  (soru-25)

Ankete katılan sınavsız geçiş öğrencilerinin %51,5’i oldukça yeterli, %36’ı kıs-
men yeterli, %12,5’i yetersiz; sınavla yerleşen öğrencilerin ise %59,5’i oldukça 
yeterli, %16,5’i kısmen yeterli, %24’ü ise yetersiz cevaplarını vermişlerdir.

Meslek yüksekokuluna sınavla ve sınavsız yerleşen her iki öğrenci grubunun ya-
rıdan fazlası, okulda aldıkları eğitimi mesleğe hazırlama yönünden yeterli bulduk-
larını ifade etmişlerdir.
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5.  ÖĞRETİM ELEMANI ANKETİ

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının %25’i kadın,%75’i erkektir.%90’ı 
öğretim elemanı,%10’u ise öğretim elemanı ve idarecidir. Akademik formasyon 
açısından incelendiklerinde; %30’u lisans,%60’ı yüksek lisans,%10’u doktora 
mezunu olup; %10’u Yardımcı Doçent,%85’i Öğretim Görevlisi,%5’i Okutman-
dır.

SEÇENEKLER SAYI %

5 yıldan az 3 15

5-10 yıl 7 35

11-20 yıl 7 35

21 yıldan fazla 3 15

TOPLAM 20 100

Tablo 19: Hizmet süresi(soru-5)

Öğretim elemanlarının %15’i 5 yıldan az,%35’i 5-10 yıl arası,%35’i 11-20 yıl 
arası,%15’i 21 yıldan fazla hizmet süresine sahiptir. Meslek yüksekokulunda ça-
lıştıkları yıllar incelendiğinde, öğrenci profili ile ilgili görüş bildirme yeterliliğine 
sahip oldukları düşünülmektedir.

SEÇENEKLER SAYI %

Evet 14 70

Hayır 6 30

TOPLAM 20 100

Tablo 20: Mesleğinizden memnun musunuz? (soru-6)

Mesleğinizden memnun musunuz sorusuna; öğretim elemanlarının %70’i 
evet,%30’u hayır şeklinde cevap vermiştir.

SEÇENEKLER SAYI %

Evet 16 80

Hayır 4 20

TOPLAM 20 100

        Tablo 21: Alanınızla ilgili mesleki ve bilimsel gelişmeleri takip edebiliyor 
musunuz? (soru-8)

Öğretim elemanlarının %80’i evet,%20’si hayır şeklinde cevap vermiştir. Elde 
edinilen sonuçlardan öğretim elemanlarının mesleki ve bilimsel yenilikleri merak 
ederek öğrenmeye açık oldukları anlaşılmaktadır.

SEÇENEKLER SAYI %

Evet 4 20

Hayır 16 80

TOPLAM 20 100

Tablo 22: Size göre Meslek Yüksekokullarına öğrenci  kabulündeki mevcut sistem 
doğrumu? (soru-11)

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının %20’si evet,%80’i hayır şeklinde ce-
vap vermiştir. Çoğunluğun verdiği hayır cevabının sebebi sorgulandığında, mes-
lek yüksekokullarında öğrenim görmekte olan meslek lisesi mezunlarının yeter-
sizlikleri belirtilmiştir.
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SEÇENEKLER SAYI %

Kalite düştü 15 75

Kalite değişmedi 3 15

Kalite yükseldi 2 10

TOPLAM 20 100

Tablo 23: Son 10 yılda okulunuza gelen öğrenci kalitesinde  bir deşiklik oldu mu?(soru-12)

Öğretim elemanlarının %75’inin kalite düştü,%15’inin kalite değişmedi,%10’u-
nun kalite yükseldi şeklindeki cevapları ile 13 yıl önce uygulamaya konulan sı-
navsız geçişin bu duruma sebep olduğu söylenebilir. Mesleki ve Teknik Eğitimde 
Orta ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Program Bütünlüğünün ve Devam-
lılığının Sağlanması Projesi ile meslek yüksekokuluna gelen öğrencilerin çoğu-
nun pek çok açıdan nitelik sorununa sahip oldukları, temel öğrenim seviyesinin 
düşüklüğünün yanı sıra temel eğitim seviyesinin de düşük olduğu; bir öğretim 
elemanının yakınından geçerken dahi kaba ve kontrolsüz konuşmalardan vazgeç-
medikleri, bu tür davranışları belki de anormal bir durum olarak karşılamadıkları 
düşünülmektedir.

SEÇENEKLER SAYI %

Eğitim ve öğretimde kullanılan araç, 
gereç ve malzemenin eksikliği/eski-
liği/yokluğu

2 10

Öğretim elemanlarının yetersizliği -

Beceri eğitimi görülen yerlerdeki 
imkanların yetersizliği

2 10

Sınıfların kalabalıklığı 2 10

Öğrenci kalitesinin düşüklüğü 14 70

TOPLAM 20 100

Tablo 24: Sizce meslek yüksekokullarının genel olarak en büyük sorunu nedir? (soru 22)

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının %10’u bu soruya eğitim ve öğretim-
de kullanılan araç, gereç ve malzemenin eksikliği/eskiliği/yokluğu, %10’u beceri 
eğitimi görülen yerlerdeki imkanların yetersizliği, %10’u sınıfların kalabalıklığı, 
%70’i öğrenci kalitesinin düşüklüğü şeklinde cevap vermişlerdir.

Öğrenci kalitesinin (sosyal-kültürel yapı ve temel eğitim seviyeleri incelendiğin-
de) düşüklüğü meslek yüksekokullarının temel sorunudur. Bu sorun Tablo 23 ile 
ilişkilendirildiğinde sınavsız geçiş ile birlikte ortaya çıkmış olup, öğretim ele-
manlarının sınıf içerisinde öğretimin yanı sıra öğrenciyi eğitme gayreti içerisine 
girmesine, yapılan uyarılarla birlikte ders sırasında sürekli kopukluklar yaşanması 
ile dersten alınacak verimin düşmesine sebebiyet vermekte; daha önce okudukları 
öğretim kurumlarında, öğrenciler ile, eğitim açısından da çok fazla ilgilenilmediği 
görüşü oluşmaktadır.

SEÇENEKLER SAYI %

Normal liselerden gelen 
öğrenciler daha başarılı

16 80

Meslek liselerinden 
gelen öğrenciler daha 
başarılı

1 5

Fark yok 3 15

TOPLAM 20 100

Tablo 25:Okulunuza gelen öğrencilerden normal liselerden mezun olanlar mı, yoksa 
meslek liselerinden mezun olanlar mı daha başarılı oluyor? (soru-13)

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının %80’inin soruyu, normal liselerden 
gelen öğrenciler daha başarılı,%5’i meslek liselerinden gelen öğrenciler daha 
başarılı,%15’i fark yok şeklinde cevaplandırdığı görülmektedir. Sonuçlara bağlı 
olarak öğretim elemanlarının meslek liselerinden gelen öğrencileri, üniversite sı-
navı ile meslek yüksekokuluna yerleşen öğrencilere kıyasla başarılı bulmadıkları 
söylenebilir.

226225



I. Ulusal Şişli Sempozyumu

Sınavsız geçiş uygulamasından faydalanan öğrencilerin pek çoğunun dört işlem 
yapabilecek seviyede olmaması nedeniyle meslek yüksekokulundaki sayısal ders-
lere zaten önyargılı yaklaştıkları; bunun yanı sıra, sınavlarda yöneltilen sözel so-
rulara cevap verirken de cümle kurma yeterliliklerine sahip olmadıkları, öğretim 
elemanlarından edinilen bilgiler arasındadır.

SEÇENEKLER SAYI %

Evet 19 95

Hayır 1 5

TOPLAM 20 100

Tablo 26: Okulda verilen eğitimin öğrencilerinizi iş hayatına  yeterince hazırladığına 
inanıyor musunuz? (soru-14)

Öğretim elemanlarının %95’i evet,%5’i hayır cevabı vererek; meslek yükseko-
kullarında sundukları öğrenimi oldukça yeterli buldukları sonucuna ulaşılabilir.

SEÇENEKLER SAYI %

Evet 12 60

Belki 6 30

Hayır 2 10

TOPLAM 20 100

        Tablo 27: Öğrencilerinizin okullarını bitirdikten sonra, eğitim gördükleri meslek  
alanında iş bulabilecek yeterliliğe sahip olduklarına inanıyor musunuz?  (soru-17)

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının %60’ı evet, %30’u belki, %10’u hayır 
cevabı vermiştir. Tablo 26’dan elde edilen sonuçlara bağlı olarak kıyas yoluna 

gidildiğinde, öğretim elemanlarının meslek yüksekokullarında öğrencilere sun-
dukları öğrenimle ilgili değil, öğrenci niteliğine bağlı kaygı yaşadıkları ortaya 
çıkmaktadır.

Sınavsız geçişle meslek yüksekokullarına yerleşen öğrencilerde görülen ifade 
noksanlığı, kaba ve kontrolsüz davranma eğiliminin önüne, öğrenci yükseköğre-
tim kurumuna gelmeden önce geçilmelidir. Öğrenci, olması gereken niteliklerine 
yenilerini ekleyebilecek konumda meslek yüksekokulunda bilinçli geçirdiği öğre-
nim süresinin ardından, iş hayatına daha rahat geçiş yapacaktır.

SEÇENEKLER SAYI %

Mühendisleri 4 15

Mesleki ve teknik eğitim fakültesi öğrenci-
lerini

1 5

Meslek yüksekokulu öğrencilerini 12 65

Farkları yok 3 15

TOPLAM 20 100

Tablo 28: Mezun olduklarında iş bulma bakımından mühendisleri mi, mesleki ve teknik 
eğitim fakültesi öğrencilerini mi, yoksa meslek yüksekokulu öğrencilerini mi daha 

şanslı görüyorsunuz? (soru-18)

Öğretim elemanlarının %15’i mühendisleri,%5’i mesleki ve teknik eğitim 
fakültesi öğrencilerini,%65’i meslek yüksekokulu öğrencilerini daha şanslı gö-
rürken,%15’i fark yok şeklinde cevap vermiştir.

Hizmet ve sanayi sektörlerinde ihtiyaç duyulan ara eleman gücü sebebi ve yaşamış 
oldukları deneyimlere bağlı olarak, öğretim elemanlarının meslek yüksekokulu 
mezunlarını iş bulma açısından daha şanslı gördükleri anlaşılmaktadır.
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Pek çok öğretim elemanı, meslek yüksekokuluna geldiğinde ne yapmak istediğini 
bilen; okuldaki öğrenim sürecini mesleki ve kişisel anlamda kendini geliştirerek 
geçiren öğrencilerin, okullarını bitirdiklerinde alanlarındaki 4 yıllık fakülte me-
zunlarına kıyasla, maddi ve manevi açıdan daha tatminkar iş konumlarına yerleş-
tiklerini gözlemlediklerini ifade etmektedirler.

6.  SONUÇ VE ÖNERİLER

- Meslek yüksekokullarındaki öğrencilerin büyük bir kısmı bir ideale sahip 
olmayıp, ön lisans mezunu olduklarında elde edecekleri kazanımları farkın-
da değildirler. Sınavsız geçiş yapan öğrencilerin çok büyük bir kısmı okumak, 
öğrenmek, iş ve meslek sahibi olmak yerine emek  sarf etmeden diploma almaya 
gelmişlerdir. Çoğu derse sadece devam durumunu sağlamak için girdiklerinden 
farklı tutumlar sergileyerek, sınıf içerisinde kendilerine, cep telefonu ile ilgilen-
mek gibi, ders dışı uğraşlar bulmakta; öğretim elemanının bu tür tavırlara sürekli 
müdahale etmesi ise ders verimliliğini, ders motivasyonunu ve öğretme isteğini 
azaltmaktadır.

- Meslek liselerinden meslek yüksekokullarına gelen öğrencilerin bilgi birikimle-
ri, kültürel ve sosyal yapıları, bir lise öğrencisinden beklenen düzeyin çok altında-
dır. Mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarında uygulama derslerine 
daha fazla zaman ayrılması; öğrencilerin Türkçe, Fen bilimleri, Matematik gibi, 
ön lisans eğitimi için altyapı oluşturacak temel derslerde yetersiz kalmalarına se-
bep olmaktadır. Bu öğrencilerin çoğu, büyük oranda başarısız olup hayal kırıklığı-
na uğramakta; yükseköğrenimlerini bırakma durumunda kalabilmektedirler.

- Sınavsız geçişle meslek yüksekokuluna yerleşen öğrencilerin eğitim, sosyal 
ve kültürel yapılarına bağlı olarak davranışlarını ve konuşmalarını kontrol ede-
memeleri, meslek yüksekokullarında nitelik sorununa yol açmakta; öğretim 
elemanlarının, çoğu 18 yaş üstü olan öğrencileri eğitme gayretine girmelerine se-
bep olmaktadır.

- Sınavsız geçiş sistemiyle gelen öğrencilerin davranış bozuklukları, iletişim ye-

tersizliği gibi sebeplerden dolayı, sınavla gelen ön lisans öğrencileri tarafından 
arkadaş çevrelerinden dışlandıkları görülmektedir.

- Temel bilgi seviyesinin düşüklüğü sebebi ile 2 sene sürecek olan ön lisans eği-
timleri uzamakta, hızlı bir şekilde üretim ve hizmet sektörlerinde yerlerini alması 
gereken iş gücü, iş hayatına geç atılmak durumunda kalmaktadır.

Meslek yüksekokullarında öğrenim gören tüm öğrencilerin ön lisans öğrenimleri-
ni en verimli şekilde tamamlayarak, iş hayatında beklentilerine uygun konumlarda 
bir an önce yerlerini almaları; sanayi, ticaret, hizmet sektörleri ve bu sektörlerin 
gelişimi ile ülke kalkınması adına büyük bir adımdır. Bu anlamda ara eleman 
yetiştirmede oldukça önemli rolü olan meslek yüksekokullarına en büyük destek 
yine mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarından gelmelidir. 

Bu anlamda, sınavsız geçiş uygulaması ile meslek yüksekokullarına gelecek öğ-
rencilerin alt yapılarının sağlam olması adına, mesleki ve teknik ortaöğretim ku-
rumlarında Fen Bilgisi, Türkçe, Matematik gibi ön lisans öğreniminin temeli ola-
cak derslere de yeterince önem verilmelidir.

Sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitimsel anlamda sahip oldukları şartlara bağlı 
olarak, motivasyon bozukluklarına meyilli olan mesleki ve teknik lise öğrencileri-
nin lise öğrenimlerinin tavizkar yapıdan uzaklaşarak belli bir disiplinde ilerleme-
si; eğitimleri boyunca, okuma, öğrenme, araştırma yönleri geliştirilerek kendine 
güvenen bireyler olarak yetiştirilmeleri; mesleki ve kişisel donanımlarının arttırıl-
ması ile hem okul hem meslek hayatlarında başarıyı yakalayacakları açıktır.
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MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMALI ALANLARDA 
ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ ÖNEMİ VE ÖĞRENEN 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SAPTANMASI 

Sümeyya KILIÇ

Beykent Üniversitesi

ÖZET 

Sürekli değişim içinde bulunan dünya, yenilikleri ve gelişmeyi kavrayan, bu-
nun yanında kendi üzerine düşen görevlerin de farkında olan bireylere ihtiyaç 
duymaktadır. Bir toplumun çağdaş toplumlar düzeyine ulaşması için; bilgilerin, 
inançların ve duyguların bireylere doğrudan aktarılması yeterli değildir. Aktarılan 
bilginin türü ne olursa olsun, öğrenen bilgiyi tecrübe etmeli, denemeli, yanılmalı, 
kazanmalı yani bir bilgi ile birlikte olabilecek tüm sonuçları görmelidir. 

Günümüzde bireylerden, bilgi üretmekten çok bilgi tüketmeleri beklenmektedir. 
Çağdaş dünyanın kabul ettiği birey, kendisine aktarılan bilgileri aynen kabul eden, 
yönlendirilmeyi ve biçimlendirilmeyi bekleyen değil, bilgiyi yorumlayarak anla-
mın yaratılması sürecine etkin olarak katılanlardır. Mesleki eğitimin yani bir mes-
leğin öğretildiği meslek yüksekokullarında eğitim sürecinde öğrenme – öğretme 
yaklaşımları başrolde yer almalıdır. Fakülte düzeyinde öğrenilen bilgilerin meslek 
yüksekokullarında daha kısa sürede, sıkıştırılmış program içerisinde öğretilmesi 
de süreçte bu yaklaşımların aktif olarak kullanılmasını gerektirmektedir. 

Öğrenme, bireyin çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşimleri sonucunda meydana 
gelen nispeten kalıcı izli davranış değişmesidir (Senemoğlu, 2005, s. 4). Bunun yanı 
sıra Smith, öğrenmeyi, beyinde oluşan bir değişim süreci; davranış değişikliğine 
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yol açan içsel bir süreç; bireyin bir olaya yüklediği anlam ve ilgisiyle yapılanan ve 
değişim gösteren bir süreç; bireyin büyümesinden etkilenmeyen, doğuştan gelen 
değişiklikler veya yetenekler ve sezgilerin, bakış açısının, beklentilerin, düşünme 
kalıplarının değişim süreci olarak açıklamıştır.

Bireylerde kalıcı davranış değişikliği meydana getirdiği söylenen öğrenme, bi-
reysel farklılıkların göz önüne alınması ve bu çerçevede hareket edilmesi ile daha 
etkin hale gelmektedir. Bireysel farklılıkları baz alan öğrenme yaklaşımlarının 
öğrenme sürecini, öğrenme kalıcılığını ve öğrenilen bilginin iş, sosyal vb. hayata 
geçirilmesini kolaylaştırdığını söylenebilir. Bu çalışma meslek yüksekokullarında 
uygulamalı alanlarda öğretme sürecinde öğrenme yaklaşımlarının önemi ve uygu-
lamalı bilgi aktarımında öğrenme yaklaşımlarının etkisinin saptanmasına yönelik-
tir. Çalışmada meslek yüksekokullarında uygulama alanlarda öğrenme yaklaşım-
larının önemi açıklanmış, öğrenme yaklaşımları anlatılmış ve bu yaklaşımların 
öğrenen üzerinde etkileri saptanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenme, Öğrenme Yaklaşımları, Öğrenen, Aktif Öğrenme, 
Meslek Yüksekokulu 

1.  GİRİŞ

21. yüzyılın içinde bulunduğumuz günümüzde bilim ve teknolojik gelişmeler, 
kazanılan bilgiler, bilgilerin transferi baş döndürücü bir hıza ulaşmıştır. Bilinen 
bilgilerin hızla transfer edildiği, öğrenilecek bilgilerin arttığı ve öğrenilenin  - 
bilinenin hayata geçirilmesinin zorunluluğu olduğu 21. yüzyılda bireyler bilgi 
tüketenden ziyade üreten kişiler olmalıdır. Yaşam boyu öğrenen, öğrendiği teorik 
bilgiyi pratiğe dökebilen ve bilgi aktarımını yapan bireyler yetiştirmek içinde 
geleneksel anlayıştan uzak, bilginin yapılandırıldığı modern anlayışa uygun bir 
öğretme süreci olmalıdır. 

Günümüzde öğrenmenin ve öğrenenin merkeze alındığı, etkin öğretim yöntemle-
rinin iş koşulduğu öğrenme süreçleri ön plana çıkmıştır. Üniversiteler, eleştiren, 
analitik ve sentezci düşünebilen, çeşitli yollardan bilgiler toplayan, sözlü ve yazılı 
iletişim kurabilen mezunlar yetiştirmek durumundadır (Oğuz, 2004, s:80).Mes-
lek yüksekokulları, yükseköğretim kurumları içinde sektöre ara eleman yetiştiren 
eğitim kurumlarıdır. Burada eğitim alan öğrenciler fakültelere göre sıkıştırılmış 
bir eğitim sürecinden geçmektedirler. Bu nedenle burada eğitim alan öğrencile-
rin kısa sürede teori + pratik bilgileri alırken, öğrenmeyi öğrenen, öğrendikleri-
ni özümseyip, farklı alanlara transfer edebilen bireyler haline gelmesi oldukça 
önemlidir. Tüm bunlara bakılarak, meslek yüksekokullarında uygulamalı alanlar-
da eğitim alan öğrencilerin baz alındığı bu araştırmada, öğrenme yaklaşımları ge-
nel olarak ele alınmıştır ve öğrenme yaklaşımlarının, öğrenen üzerindeki etkileri 
belirlenmiştir. 

Öğrenme kavramı, farklı yazarlar tarafından çeşitli biçimlerde tanımlanmıştır. 
Örneğin Bacanlı’ya göre öğrenme, tekrar ya da yaşantı yoluyla organizmanın 
davranışlarında meydana gelen kalıcı veya sürekli değişimleri tanımlamaktadır. 
Robert Gagne ise, öğrenmeyi zaman içinde meydana gelen, kişisel beceri veya 
kapasitedeki değişim olarak ifade etmektedir. Bu yaklaşım Mayer tarafından 
geliştirilerek, kişisel bilgi veya davranışlarda deneyimlere bağlı olarak ortaya 
çıkan sürekli değişim süreci biçiminde formüle edilmiştir (Oktuğ, 2009, s:27). 
Genel olarak bakıldığında öğrenmenin bireyin davranışlarında kalıcı iz bıraktığı 
ve değişikliğe neden olduğu söylenebilir. Öğrenme tanımları ile aynı doğrultu-
da bakıldığında ise öğrenme yaklaşımlarının öğrenmenin nasıl, ne şekilde, hangi 
yöntemlerle gerçekleştiğini açıklayan bir kavram olduğu düşünülebilir. Öğrenme 
yaklaşımı, öğrencinin öğrenme konusunu ele alırken niyetine bağlı olarak ortaya 
çıkan yönelimini (anlam arama, ezberleme, başarılı olma vb.) ifade etmektedir 
(Ekinci, 2009, s: 79). 

Öğrenme yaklaşımlarıyla ilgili çalışmalar öğrencilerin niyetlerine bağlı üç öğrenme 
yaklaşımından birisini ağırlıklı olarak tercih ettiklerini ortaya koymaktadır. Buna 
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göre; öğrencilerin bir kısmı bir öğrenme konusunu ele alırken, anlam aramaya ve 
oluşturmaya yönelik derinlemesine bir süreci işe koşarken (derinlemesine öğren-
me yaklaşımı), bir kısmı da öğrenme konusunu derinlemesine anlamaya yönelme-
yip, konuyu olduğu gibi ve birbiriyle ilişkilendirmeden kopuk bilgi parçacıkları 
şeklinde ezberlemeye çalışmakta, dersten geçmek için gerekli asgari notu almayı 
yeterli görmektedir (yüzeysel öğrenme yaklaşımı). Diğer bir grup öğrenci ise an-
lam arama ve oluşturma niyeti ile değil, başarılı olma niyeti ile öğrenme konu-
sunu ele almaktadır (stratejik öğrenme yaklaşımı/ başarma yaklaşımı). Yüksek 
not, rekabet ve başarılı olma, bu gruptaki öğrencilerin öncelikleri arasında yer al-
maktadır. Bu öğrenciler kendilerini başarıya götürecek stratejileri güvence altına 
almaya çalışmaktadırlar. Bu öğrencilerin yönelimlerinde değerlendirme ölçütleri 
belirleyici olmaktadır ( Ekinci, 2009, s: 76).

Öğrenme – öğretme sürecinde, öğretenin de baz aldığı öğrenme yaklaşımları var-
dır. Eğitim sistemimizde çok eskilere dayanan ve birçoğumuzun eğitim hayatına 
başladığı yöntem geleneksel yaklaşımdır. Geleneksel yaklaşımda öğrenme – öğ-
retme süreci, öğretmenin belirli bilgileri aktarması ve öğrencilerin de bu bilgileri 
edilgin bir biçimde alması şeklinde ifade edilmektedir (Açıkgöz, 2003, s: 7). Bu 
yaklaşıma göre öğrenenler, öğretmenini bilgi ile dolduracağı boş depolardır ve 
kendi öğrenme sorumlulukları yerine getiremeyecek kadar pasif konumdalardır. 
Süreç boyunca aktif olan kişi öğretmendir. Bu durum öğrencilerde özgüven ek-
sikliğine neden olmakla birlikte yaratıcılığını engellemekte ve pratik becerilerinin 
gelişmesini zedelemektedir. ( Çelik, 2013, s: 4). 

Geleneksel yaklaşımda önceden hazırlanan eğitim programına sıkı sıkıya bağlılık 
söz konusudur. Öğrenci istek, ihtiyaç ve ilgi göz ardı edilir. Öğrenen sıralarda 
hareketsiz olarak oturur, söz verilmedikçe konuşmaz ve sınıf ortamında sosyal 
etkileşim yoktur (Akt, Çelik, 2013, s:6). Bunun sonucunda araştırmayan, sorma-
yan, düşünmek yerine ezberlemeye alıştırılmış, ‘neden’ ve ‘niçin’ lerle ilgilen-
meyen, özgüveni yetersiz bireyler olarak okuldan mezun olurlar ( Çelik, 2013, 
s:6). Tüm bunlara bakıldığı zaman geleneksel yaklaşımın birçoğumuzun eğitim 

hayatını olumsuz etkilemiş olduğu ve devam ettirildiği sürece de öğrenenler üze-
rinde olumsuz bir etken olacağı görülmektedir. Ayrıca meslek öğreniminde teori-
den çok pratiğin, öğretenden çok öğrenenin aktif olması gerektiği bilinmektedir. 
Meslek yüksekokullarında uygulamalı alanlar başta olmak üzere hiçbir alan da 
meslek öğretiminde öğrencinin aktif olmadığı öğrenme ortamı olmamalıdır. Araş-
tırma bulgularında yer verilen verilerde, öğrenenlerin öğrenme sürecinde aktif 
olma istekleri, kişisel farklılıklarına göre öğrenme ortamı yaratılması isteği açıkça 
görülmüştür. 

Öğrenme – öğretme yaklaşımlarından son yıllarda en çok tercih edilen, en çok 
üzerinde konuşulan yaklaşımlardan biri de ‘aktif öğrenmenin’ (etkin öğrenme) 
olduğu bilinmektedir. 1970’lere kadar eğitim uygulamalarında davranışçılık 
akımının baskın olması, her şeyin öğretmenler tarafından sunulduğu ve kontrol 
edildiği, öğrencilerin pasif alıcı olduğu ve öğrenmenin pekiştiricilerle gerçekleş-
tirilmeye çalışıldığı sınıf ortamlarının yaratılmasına neden olmuştur. Ancak bu 
durumun Pestalozzi, Rousseau, James ve Dewey gibi düşünürlerin yoğun eleş-
tirilerine maruz kalması ile birlikte, 1970’lerden sonra öğrenme surecinde bilgi-
nin yapılandırılmasını esas alan bilişselciliğe geçiş sureci başlamış ve kuramın 
uygulamaya dönüştürülmesi ile birlikte aktif öğrenme modeli ortaya çıkmıştır 
(Açıkgöz, 2003, s:16).

Aktif öğrenme sürecinde, öğretim etkinliklerinin planlanmasından, uygulanma-
sı ve değerlendirilmesine kadar varan tüm aşamalarda öğrencilerin aktif olma-
sı, öğretmenin rehber olması söz konusudur. Sınıf içi etkinliklerin yer aldığı ak-
tif öğrenmede süreç öğreten – öğrenen işbirliği şeklinde yürütülmektedir. Aktif 
öğrenmenin hakim olduğu bir öğrenme ortamında güven, enerji, gruba ait olma, 
duyarlı olma ve öz denetim gibi beş temel nitelik yer almaktadır (Gökçe, 2004, s: 
215).

Aktif öğrenmenin uygulandığı bir sınıfta öğrenciler dinlemekten çok derse katılır 
ve daha üst düzeyde düşünme becerilerini gerçekleştirmeye çalışırlar. Bu süreçte 
öğrenciler, okuma, yazma, tartışma gibi etkinliklere teşvik edilir. Aktif öğrenme 

I. Ulusal Şişli Sempozyumu

238237

ortamında bulunan öğrenciler daha istekli, konu hakkında daha fazla düşünen, 
yeni bilgileri eski bilgiler ile bütünleştirebilen kişilerdir. Sonuç olarak aktif öğ-
renme, öğrencinin kendi öğrenme süreci hakkında söz sahibi olduğu bir öğrenme 
şeklidir (Gökçe, 2004, s: 217). Ayrıca aktif öğrenmede, sadece öğrencinin aktif 
katılımı yeterli değildir. Aynı zamanda küçük grup çalışmaları, proje ödevleri, 
gösteri, oyun, drama, problem çözme, soru sorma, beyin fırtınası gibi farklı tek-
nik ve etkinliklerinde kullanılması gerekmektedir. Burada esas bilgi aktarımının 
eğlenceli hale getirilmesi ve rekabet değil iş birliğine dayalı bir öğrenme ortamı 
oluşturulmasıdır (Çelik, 2013, s: 8). 

Sonuç olarak bakıldığında öğrenme yaklaşımlarında iki temel yaklaşım olduğu 
görülmektedir. Bunlar geleneksel yaklaşım ve buna tepki olarak doğduğu söyle-
nebilecek aktif öğrenme yaklaşımıdır. Geleneksel yaklaşımla ile aktif öğrenme 
yaklaşımının taban tabana birbirine zıt olduğu görülmektedir. 21. yüzyılda bili-
min öğrenildiği, araştırmaların yapıldığı, bilginin üretildiği ve en önemlisi meslek 
kazandırılan eğitim kurumlarından biri olan meslek yüksekokullarında kuşkusuz 
öğrenme ortamı öğrenenin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda olmalıdır. Aynı 
zamanda öğrenme ortamında, öğrenen mesleğinin tüm pratiklerini kavrayabilmek 
adına aktif olmalıdır. 

2.  ARAŞTIRMANIN AMACI 

Meslek yüksekokullarında uygulamalı alanlarda öğrenme yaklaşımlarının önemi 
ve öğrenen üzerindeki etkisinin belirlenmesinin temel amaç olduğu bu araştırmada 
aşağıda yer alan sorulara cevap aranmıştır. 

1- Meslek yüksekokullarında uygulamalı alanlarda dersler nasıl anlatılmaktadır? 

2- Öğrenenin uygulamalı ders anlatımında beklentileri nelerdir? 

3- Öğrenenin uygulamalı derslere yönelik ilgi, ihtiyaç ve istek duydukları eğitsel 
etkinlikler nelerdir? 

4- Meslek yüksekokullarında uygulamalı alanlarda aktif öğrenmenin, öğrenme orta-
mında var olma düzeyi nasıldır?

3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

Meslek yüksekokulları, çalışma alanına göre sektörlere ara eleman yetiştiren yük-
seköğretime bağlı eğitim kurumlarından biridir. Öğrencilere meslek kazandırılan 
bu kurumlarda kuşkusuz eğitim programları fakültelere göre daha yoğundur. Öğ-
rencilerin aktarılan bilgileri özümsemesi, analiz ederek uygulamaya dökmesi ol-
dukça önemlidir. Uygulamalı alanlarda ise bu önem katlanarak artmaktadır. Çünkü 
hiçbir uygulama dersi sözlü – yazılı anlatım ile sınırlı kalmamalıdır. Uygulamalı 
alanlarda öğrenci aktif, öğreten rehber niteliğinde olmalıdır. Öğrenci konu ile baş 
başa kalmalı, analiz etmeli, çözümler üretmeli, gerekirse öğretene başvurmalıdır 
fakat süreci kendisi, teori bilgilerini pratiğe dökerek aşmalıdır. 

Bu araştırma meslek yüksekokullarında uygulamalı alanlarda derslerin anlatı-
mında gerçekte var olan ve öğrencilerin beklentisini ortaya çıkaracak olmasından 
dolayı oldukça önem taşımaktadır. Ayrıca başka bir boyuttan ele alındığında ise 
araştırma uygulamalı alanlarda kesinlikle aktif öğrenme yaklaşımının kullanılma-
sı gerektiğini öğrenci beklentilerine göre ortaya çıkaracağından dolayı da önem 
arz etmektedir. 

4.  VARSAYIMLAR 

Bu araştırmada;

• Örneklemin evreni temsil ettiği,

• Ölçme araçlarındaki soruları işletme yöneticilerinin doğru ve samimi bir şekilde 
cevaplandırdıkları,

• Araştırmada kullanılacak yöntem, teknik ve araçların bu araştırmanın amacına 
uygun olduğu,

• Veri toplama amacıyla oluşturulacak ölçme aracının araştırma amacına uygun 
bilgileri elde etmeyi sağlayabilecek geçerlilik ve güvenilirliğe sahip nitelikte ol-
duğu varsayılmaktadır.
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5.  ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE EVREN – ÖRNEKLEM

“Meslek yüksekokullarında uygulamalı alanlarda öğrenme yaklaşımlarının önemi 
ve öğrenen üzerindeki etkisinin saptanması” konulu bu araştırmanın modeli; tara-
ma modeline dayalı betimsel bir araştırmadır. Betimsel (survey) araştırmalar belli 
bir zaman kesiti içinde çok sayıda denek veya objeden elde edilen verilerin analizi 
ile araştırma problemine veya problemlerine cevap arandığında uygulanacak araş-
tırma yöntemleridir (Arseven, 2004; 92).

Türkiye’deki meslek yüksekokullarında uygulamalı alanlarda eğitim gören öğren-
cilerin evrenini oluşturduğu araştırmanın, örneklemini İstanbul’da farklı meslek 
yüksekokullarında uygulamalı alanlarda eğitim gören 225 öğrenci oluşturmakta-
dır. 

6.   BULGULAR VE YORUMLAR 

6.1. Araştırmaya katılan kişilerin demografik bilgilerine ait veriler
Tablo 1: Araştırmaya katılanların cinsiyet dağılımı

Cinsiyetiniz f %

Bayan 122 54,2

Erkek 103 45,8

Toplam 225 100,0

Meslek yüksekokullarında uygulamalı alanlarda öğrenim gören bireylerin evreni-
ni oluşturan bu çalışmada araştırmaya katılan 225 öğrencinin tablo – 1 incelendi-
ğinde %54,2’sinin bayan, % 45,8’inin erkek olduğu görülmektedir. 

Tablo 2: Araştırmaya katılanların yaş dağılımı 

Yaş f %

18 - 20 95 42,2

21 - 23 78 34,7

23 - 25 28 12,4

25 ve Üzeri 24 10,7

Toplam 225 100,0

Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan öğrencilerin % 42,2’sinin 18 – 20 yaş arasın-
da olduğu ve %34,7’sininde 21 – 23 yaş arasında olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: Araştırmaya katılanların öğrenim gördükleri program dağılımları 

 Program f %

Moda Tasarımı 51 22,7

Tekstil Teknolojisi 28 12,4

Aşçılık 48 21,3

Grafik Tasarımı 30 13,3

Basım Yayın Teknolojisi 32 14,3

Çocuk Gelişimi 36 16,0

Toplam 225 100,0

Tablo 3’e göre araştırmaya katılan 225 öğrencinin tamamı uygulamalı alanlarda eği-
tim almaktadır ve dağılımı şu şekildedir;  % 22,7’si moda tasarımı, % 21,3’ü aşçılık, 
%16’sı çocuk gelişimi, %14,3’ü basım yayın teknolojisi, %13,3’ü grafik tasarımı ve  
% 12,4’ü tekstil teknolojisidir. 
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6.2.  Araştırmanın alt amaçlarına yönelik veriler 

Tablo  4: Uygulama derslerin anlatımına ilişkin verilerin dağılımı

       Uygulamalı derslerin anlatımı f %
Dersin öğretim görevlisi tara-
fından sözlü anlatılmaktadır

24 10,7

Dersin öğretim görevlisi tara-
fından sözlü ve yazılı anlatıl-
maktadır

44 19,6

Dersin öğretim görevlisi ta-
rafından sözlü, yazılı olarak 
anlatılıp, uygulamalı olarak 
gösterilmektedir

78 34,7

Dersin öğretim görevlisi ta-
rafından uygulamalı olarak 
anlatılıp, bizlerden yapmamız 
istenmektedir

79 35,1

Toplam 225 100,0

Uygulamalı alanlarda, derslerin içerik gereği uygulamalı olarak yapılması ve öğrenci-
ye yaptırılması gerekliliği bilinmektedir. Özellikle uzmanlık alan derslerinde öğrencinin 
aktarılan bilgiyi özümsemesi, analiz etmesi ve anlayabilmesi için kesinlikle öncelikle 
dersin öğretmeni tarafından yapılan uygulamayı izlemesi ardından pekiştireç olarak ken-
disinin yapması gerekmektedir. Tablo 4 incelediğinde araştırmaya katılan öğrencilerin 
% 35,1’i uygulamalı derslerin bu şekilde sürdürüldüğünü ifade etmektedir. % 34,7’si ise 
uygulamanın dersin öğretim görevlisi tarafından yapıldığını söylemektedir. Öğretmen 
ya da öğretim görevlisi uygulamalı derslerin içeriğindeki uygulamaları zaten biliyor ve 
yapıyor olarak kabul edilebilir. Önemli olan öğrenenin bu uygulamaları rehber eşliğin-
de aktif olarak kendinin yapabilmesidir. Uygulamalı derslerin, teorik dersler gibi sadece 
anlatım ile ya da sadece yazılı – görsel kaynaklardan öğrenilemeyeceği bilinmektedir. 
Örneklendirecek olur isek tasarım alanında en temel ders temel sanat eğitimidir. Öğrenen 
bu uygulamalı derste noktadan, çizgiye kadar çizimde yardımcı temel çizimleri öğrenir. 
Dersin öğretmeni bu derste ancak bir koordinatör, rehber olmalıdır. Öğrenciye belli temel 

noktaları anlatıp, uygulamalı olarak gösterdikten sonra yapmasını istemelidir. Eğer ki 
öğrenci bu derste hiçbir şeyi kendi uygulamazsa bir başka uygulama dersinde yaptığı her 
işin altı boşlukta kalacaktır. 

Tablo  5: Araştırmaya katılanların uygulamalı derslerde başarılı olma durumlarına 
ilişkin verilerin dağılımı

Uygulamalı derslerde başarılı olma f %

Yazılı kaynaklardan okuyarak 10 4,4

Görsel kaynaklardan dinleyerek ve 

izleyerek
35 15,6

Dersin öğretim görevlisinin sözlü 

anlatımını dinleyerek
22 9,8

Dersin öğretim görevlisinin uygula-

malı anlatımını izleyerek
42 18,7

Dersin öğretim görevlisinin uygu-

lamalı anlatımını dinledikten sonra 

yaparak

116 51,5

Toplam 225 100,0

Tablo 5 incelendiği zaman araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmının  
( % 51,5) uygulamalı derslerde, dersin öğretmeni tarafından gösterilip daha son-
rada kendilerinin uygulamayı bire bir yapmasının başarılarını etkileyen bir fak-
tör olarak düşündükleri görülmektedir. Daha öncede değinildiği gibi uygulamalı 
derslerde esas amaç öğrenenin uygulamayı yapıyor olmasıdır, Tablo 5’e göre de 
öğrenenlerin uygulamalı derslerden beklentileri bu yöndedir. Aynı zamanda Tablo 
5’e göre çok küçük bir oranda öğrenen yazılı kaynaklardan okuyarak, görsel kay-
naklardan izleyerek ve dinleyerek daha başarılı olduklarını düşünmektedir. Bunun 
sebebi ise yine tamamen öğrenenin kişisel istek ve hazırbulunuşluk düzeyi olarak 
düşünülmektedir. 
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Tablo  6: Araştırmaya katılanların, kendilerine en yakın buldukları eğitim türüne ilişkin 
verilerin dağılımı

                Eğitim türü f %
Bire bir eğitim 32 14,2
Küçük gruplarla eğitim 45 20,0
Proje destekli eğitim 24 10,7
Kaynak ya da yardımcı kitaplarla 
eğitim

13 5,8

Çeşitli bilişsel oyunlarla eğitim 23 10,2
Hepsi 88 39,1
Toplam 225 100,0

Her öğrenenin kişisel farklılıkları ve hazırbulunuşluk düzeyi öğrenme ortamında 
farklı istek, ilgi ve ihtiyaçlar doğurmaktadır. Aktif öğrenmeye göre kuşkusuz ki 
öğrenen, öğrenme ortamında aktif olmalıdır fakat öğrenenlere göre aktif olma 
şekilleri tamamen farklılık göstermektedir. Bazı öğrenenler eğitsel oyunlar ile öğ-
renmeyi tercih ederken bu bir başka öğrenen için anlamsız gelebilmektedir. Ya da 
tam tersi bir şekilde öğrenen kendini aktif, özgür, birey olarak hissettiği her öğ-
renme ortamında bulunmak isteyebilir. Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan 
öğrencilerin % 39,1’ininöğrenme ortamında kendini aktif hissedeceği bireysel ya 
da iş birlikli tüm öğrenme ortamlarına açık olduğu görülmektedir. Aynı zamanda 
öğrencilerin diğer kısımlarının da bireysel farklılıklarına, ilgi, istek ve ihtiyaçları-
na yönelik seçim yaptıkları görülmektedir. 

Tablo 6’daki maddelerin oranlarına bakıldığında öğrenenlerin her zaman bireysel 
farklılıklarına, ilgi, ihtiyaç ve isteklerine yönelik bir öğrenme ortamı istedikleri 
söylenebilir. Bazı öğrenenler için tüm öğrenme faaliyetleri gerekli iken bazıla-
rı için bir tanesi ya da birkaç tanesi yeterli olmaktadır. Burada ortaya çıkan en 
önemli sonuç öğrenen düz, yalın, geleneksel bir öğrenme ortamını istememekte-
dir. Uygulamalı derse ait öğrenme ortamında en az bir etkinlik olması gerektiği 
söylenebilir. Burada biz öğretmenlere düşen en önemli görev çok iyi bir gözlemci 
ve rehber olarak ortalama düzeyde farklılıklara hitap edecek, öğreneni öğrenme 
ortamının içine dahil edecek eğitsel etkinliklere yer vermektir. Bu tür etkinlikler 

öğreneni öğrenme sürecinin içine çektiği gibi aktif öğrenme içerisinde geçen gü-
ven, öz denetim, enerji gibi kişisel gelişim katkıları da sağlamaktadır. 

Tablo 7: Araştırmaya katılanların aktif öğrenmeyi, öğrenim ortamında görmelerine 
ilişkin verilerin dağılımı

Öğrenme ortamının 

aktif öğrenmeye 

uygunluğu f %

% 0 - % 25 49 21,8

% 26 - 50 100 44,4

% 51 - %75 53 23,6

%76 - %100 23 10,2

Toplam 225 100,0

 

Aktif öğrenme, en genel tanımı ile öğrenenin öğrenme ortamında aktif olduğu, öğ-
retenin ise rehber olarak görev aldığı bir öğrenme yaklaşımı olarak bilinmektedir. 
Araştırmaya katılan öğrencilere anket formu üzerinde aktif öğrenme tanımlandık-
tan sonra bunu kendi öğrenme ortamlarında ne kadar yaşadığı sorulduğunda ise 
sonuçlar Tablo 7’de görülmektedir. Tablo 7’ye göre araştırmaya katılan öğrenci-
lerin % 44,4’ü aktif öğrenme ortamını %26 - % 50 aralığında yaşamaktadır. % 
21,8’i ise % 0 - % 25 oranında aktif öğrenme ortamını yaşamaktadır. Uygulamalı 
alanlarda tüm öğrenme ortamında aktif öğrenme sürecinin olması gerekirken araş-
tırmaya katılan öğrencilerin sadece %10’u aktif öğrenme ortamını % 76 - %100 
arasında yaşadıklarını söylemektedir. 

Tablo 7’ye genel olarak bakıldığı zaman ortaya çıkan sonuç uygulamalı alanlarda 
her ne kadar öğrenen sürece katılsa bile kendini tamamen bireysel, özgür ve aktif 
hissedememiştir denilebilir. Yani uygulamalı alanlarda yüksek oranda olması ge-
reken aktif öğrenme yaklaşımı büyük bir bölümde yok denilecek kadar azdır. Bu 
durumun birçok farklı sebepleri olmaktadır. Öğrenme ortamı ve içerikleri süreci 
aktif öğrenmeye iletmek adına yetersiz olabilir. Ya da öğreten bu süreçlere çok 
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fazla hakim olamayabilir. Bunlara sonuç ve öneriler kısmında yer verilecektir. 

Tablo 8: Araştırmaya katılanların, uygulamalı derslerin anlatımına yönelik 
beklentilerinin dağılımı 

Uygulamalı ders sürecine yönelik beklentiler f %

Ezber yerine yaparak, deneyerek öğre-

nilmelidir
31 13,8

Öğrenme ortamı sınıf ile sınırlı 

kalmamalı, bilgi transferi olmalıdır
14 6,2

Öğretim görevlisi rehber olmalı, 

öğrenen aktif olmalıdır
24 10,7

Not vermede sınavlar, süreci ele alma-

lıdır
22 9,8

Teknik bilgilerden çok becerilerin ge-

liştirilmesi amaçlanmalıdır
23 10,2

Ekip çalışmaları, bilişsel oyunlar ve 

projeler olmalıdır
20 8,9

Hepsi 91 40,4
Toplam 225 100,0

Tablo 8’de araştırmaya katılan öğrencilerin bir uygulama ders süreci nasıl olmalı 
düşüncelerine yönelik beklentileri saptanmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin büyük 
bir kısmı ( 40,4’ü) öğrenme ortamında aktif olmayı, eğitsel etkinlikleri, öğrenme 
ortamının kapalı kutu olmamasını, öğretenin rehber olmasını, teoriden çok pratiğe 
ağırlık verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Tıpkı eğitsel etkinlikler gibi burada 
bireysel farklılıklar, ilgi, ihtiyaç ve isteklere göre sadece bir tanesini ya da birkaç 
tanesini isteyen öğrenciler olduğu da görülmektedir. Sonuç olarak bakıldığı za-
man 21. yüzyılın yaşandığı günümüzde öğrenciler odak ve kontrol merkezinin 
kendilerinin olması gerektiğini, öğretenlerin elbette var olmasını fakat gerektiği 
yer de ve zamanda müdahalede bulunmasını gerektiğini bekledikleri söylenebilir. 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

‘Meslek yüksekokullarında uygulamalı alanlarda öğrenme yaklaşımlarının önemi 
ve öğrenen üzerindeki etkisinin saptanması’ konulu bu çalışmada ulaşılan sonuç-
lar ve öneriler aşağıdaki şekildedir; 

	 Araştırmaya katılan öğrenenlerin büyük bir kısmı, öğrenme orta-
mında başarılı olmalarını öğretmenin gösterip yaptırma tekniği kullandığı zaman-
larda arttığını düşünmektedir. Buna bağlı olarak biz öğreticilere düşen en önemli 
görev öğrenme ortamında, öğrenenlerin söz sahibi olmasını, etkin olmasını, öz 
güvenlerinin yerine gelmesini sağlamalıyız. Unutmamalıyız ki bizler anlattığımız 
şeyleri zaten yapabiliyor durumdayız önemli olan öğrencilerin bunu yapabilme-
sidir. 

	 Bireyler birçok yönden birbirinden farklı kişisel özelliklere sa-
hiptir. Buna bağlı olarak bireylerin ilgi, istek ve ihtiyaçları değişmektedir. Araş-
tırmaya katılan öğrencilerin hepsi öğrenme ortamında eğitsel etkinliklerden ya-
nadır. Bunlar öğrencinin kişisel ve karakteristik özelliğine göre bireysel, grup, 
proje, bilişsel oyun gibi farklılık göstermektedir. Bizler öğrenme ortamını elimiz-
den geldiği kadar bu tür faaliyet ve etkinliklerle doldurmalıyız. Fakat burada biz 
öğretmenlerinde alanını daraltan unsurlar vardır. Bunlar; yetişmesi gereken ders 
içerikler, uygun olmayan öğrenme ortamları, yetersiz ders saatleri vb. olarak sı-
ralanmaktadır. 

	 Araştırmada ulaşılan en önemli sonuçlardan biri de öğrenenlerin 
uygulamalı dersler de öğrenme ortamında aktif öğrenmeyi çok küçük bir oranda 
yaşamalarıdır. Aktif öğrenme bireyin kendini birey olarak hissettiği, yetenekle-
rini, yapabildiklerini, yapamadıklarını kendi iradesi sayesinde keşfettiği öğren-
me ortamı olarak söylenebilir. Uygulamalı alanlarda bir bölüm bile kendi içinde 
birçok alt dala ayrılırken öğrencinin kendini ve yeteneklerini keşfetmesi meslek 
hayatı için oldukça önemlidir. Örn. Moda Tasarımı alanında okuyan bir öğrenci-
nin bir koleksiyon hazırlama sürecinde tek kalması gerekir ki mezun olduğunda 

246245



247 248

I. Ulusal Şişli Sempozyumu

bir firmada işe başladığı zaman hangi departmanda kendini daha iyi ifade edebile-
ceğini keşfedebilsin. Buradan sonuçla bizlere düşen en önemli görev uygulamalı 
derslerin öğrenme ortamlarını ve sürecini aktif öğrenmeye göre yapılandırmaktır. 
Fakat burada önemli bir konu vardır ki yükseköğretimde görev yapan öğretici-
lerin pedagojik formasyon zorunluluğu yoktur. Bu nedenle öğrenme ve öğretme 
yaklaşımlarından uzak olmalarının normal olduğu söylenebilir. Öğreticilerin bu 
konuda hizmet içi eğitimler, pedagojik semineler ile desteklenmesi gereklidir. 

	 Araştırmada en önemli sayılacak sonuçlardan birisi ise öğrenciler 
öğrenme ortamında ezber yapan, kapalı kutu olan sınıfta sadece dinleyen söz ve-
rildiğinde konuşan taraf, sadece sınavlarla 40 – 50 dakikada değerlendirilen kişi, 
teorik bilgilerle dolan pratik yapmayan, sıkıcı bir öğrenme ortamı olan birey ol-
mayı istememektedir. Bilişsel oyunların olduğu, bilginin transfer edildiği, öğren-
me sürecine not verildiği, yeteneklerinin açığa çıkarıldığı, kendini aktif hissettiği 
bir öğrenme ortamı istemektedir. Bizlere düşen en önemli görev onları birey ola-
rak değerlendirmek, anlamak, analiz etmek ve onlara en uygun öğrenme ortamını 
sunmaktır. Burada önemli bir görevde kurumlara düşmektedir. Öğretmenlerin ve 
öğrencilerin isteklerine değer veren, anlayan, paylaşan ve sunan taraf olmalıdır. 
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI: 
AKŞEHİR MYO ÖRNEĞİ

Habip Mehmet SEVGİ

Selçuk Üniversitesi

ÖZET

Meslek yüksekokulu “üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükse-
köğretim kurumu” olarak tanımlanmaktadır. Amacı ise iki yıl eğitim verilerek 
mezun olma hakkı kazanan öğrencilere birçok kurum ve kuruluşta çalışacak nite-
likli ara eleman (tekniker) yetiştirmektir. Türkiye’de 1.129 meslek yüksekokulu 
bulunmaktadır (2014 DGS Kılavuzu) ve bu okullarda 1,5 milyondan fazla öğ-
renci kayıtlıdır. Acaba bu öğrencilerin özellikleri nelerdir? Önlisans öğrencisinin 
sosyo-ekonomik düzeyi, temel matematik bilgisi, yabancı dil bilgisi ve günlük 
hayatta yabancı dili kullanma düzeyi, bilişim teknolojilerinden yararlanma dü-
zeyleri, sosyal faaliyetleri, okul-eğitim-öğretim elemanları ile ilgili düşünceleri, 
şuandaki konumundan beklentileri, okuldan mezun olduğunda hayatına nasıl de-
vam etmek istediği, değer yargıları, okulundan ve okuduğu bölümünden memnu-
niyet düzeyi, vb. özelliklerini ortaya koymak ve önlisans öğrenci profilini kabaca 
çizmek bu çalışmanın esas amacını oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde 
bir çalışmadır. Araştırmada öğrenci özelliklerini belirlemeye yönelik hazırlanan 
kişisel bilgi formu ve anketler Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekoku-
lu’nda bulunan 5 bölümün, 6 farklı programında kayıtlı 1. ve 2. sınıf öğrencile-
rinden 1165 tanesine uygulanmıştır. Veriler SPSS 21 paket programı yardımıyla 
analiz edilmiştir. Verilere ait frekans değerleri tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. 
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Araştırma sonucunda meslek yüksekokulu öğrenci profili hakkında bir veri tabanı 
oluşturulmuştur. Ayrıca araştırmanın sonuçları, üniversite öğrencisi olmak isteyen 
adaylar, eğitim-öğretimde görevli üniversite öğretim elemanları, yöneticiler ve 
nitelikli ara elaman çalıştıran resmi ya da özel kurumlar için önlisans öğrencilerini 
tanıma konusunda önemli bilgiler vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Önlisans Öğrencisi, Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekoku-
lu Öğrenci Profili, Sosyo-ekonomik Düzey.

VOCATIONAL SCHOOL STUDENT PROFILE RESEARCH: AKŞEHİR 
VOCATIONAL SCHOOL EXAMPLE

ABSTRACT

Vocational School is defined as “higher education institution which is training 
Senior practitioners professionals”. The aim of vocational schools is educating 
students two years and training students to be skilled technicians in the sector. 
There are1.124 vocational schools in Turkey (DGS guide, 2014) and in these 
schools, more than 1.5 million students are studying. What are the characteristics 
of these students? The main aim of this study is to put forth the associate students’ 
socio-economic level, basic knowledge of mathematics, knowledge and usage in 
the normal life of foreign language, utilization levels of information technology, 
social activities, thoughts about the school-education instructors, expectations, 
their future plans, values, the satisfaction level of the department and the school 
etc…and to draw roughly the associate student profile. In this study, a screening 

model is used. In the research, personal information forms and questionnaires 
prepared for the students to determine the properties were carried out on 1165 1st 
and 2nd grade the students of 5 departments and 6 programs in Selçuk University 
Akşehir Vocational School. Data were analyzed using SPSS 21 software package. 
Frequency values of the data tabulated and interpreted. As a result of the research 
a database was created on student profile. The results of the research is going to be 
used for the candidate students for the universities, the instructors, the administra-
tions of the vocational schools and official or private institutions running skilled 
technicians.

Key Words: Associate Student, Vocational Schools, Vocational Student Profile, 
Socio-Economic Status.

GİRİŞ

Milli Eğitim Bakanlığı, internet sitesinde rehberlik kısmında öğrenciyi tanıma-
nın önemi hakkında bilgiler verirken “öğrenci hakkında sağlıklı ve sistemli bir 
şekilde toplanıp kaydedilmiş bilgiler sadece rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerinde değil öğrenciyle yakından ilgili kişilere de yarar sağlar.” demek-
tedir. Yani öğrenci ile ilgili bilgiler öğretmeni de yöneticiyi de veliyi de hatta 
öğrenci ile muhatap olan her meslek kademesindeki kişileri de ilgilendirmektedir. 
Örneğin okul yöneticileri: okul müfredatında ve eğitim faaliyetlerinde gerekli de-
ğişme ve iyileştirme yapabilmeleri için okuldaki öğrenci nüfusunun niteliklerini, 
gelişme durumlarını, değişen özelliklerini bu bilgi kayıtlarından tespit edebilir, 
öğrenci nitelikleri konusunda daha etraflı araştırmalar yapabilirler (MEB 2013). 

Eğitim sistemimizin bir kademesi olan meslek yüksekokulu 2547 sayılı Yükse-
köğretim Kanunu’nun 3/c maddesinde belirli mesleklere yönelik ara insan gücünü 
yetiştirmeyi amaçlayan, dört yarıyıllık eğitim-öğretim veren bir yükseköğretim 
kurumu olarak tanımlanmıştır. Meslek yüksekokulları iki yıl eğitim verilerek me-
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zun olma hakkı kazanan öğrencilere birçok kurum ve kuruluşta çalışacak nitelikli 
ara eleman (tekniker) yetiştirmektedir. Bu görevi yerine getiren Türkiye’de 1129 
meslek yüksekokulu bulunmaktadır ve gün geçtikçe de yeni okullar bu sayıyı 
arttırmaktadır. Bu okullara kayıtlı 1,5 milyondan fazla öğrencinin büyük bir kısmı 
mezun olmakta ve ilgili kurum ve kuruluşlarda ara eleman pozisyonunda çalış-
makta ve bir açığı kapatmaktadırlar. 

Çalışmanın amacını taşıyan öğrenciyi tanımaya yönelik çalışmalara alın yazın-
da bakıldığında bazı benzer çalışmalar görülmektedir. Örneğin son yıllarda Milli 
Eğitim Bakanlığı “MEB 21.Yüzyıl Öğrenci Profili” adlı kapsamlı bir ortaöğretim 
öğrencilerini tanıma, tanıtma, öğrenci özelliklerini, öğretmen görüşlerini ortaya 
koyma adına bir çalışma yapmıştır (MEB 2011). Yine Altun ve Yiğit tarafından 
hazırlanmış “İmam-Hatip Lisesi 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik 
Profili Araştırması” adlı çalışmada Konya ilindeki ilgili liselerde okuyan öğrenci-
lerin tamamına anket uygulanmış ve öğrencilerin kişisel bilgileri, sosyo-ekonomik 
ve kültürel yapıları, okulu tercih sebepleri gibi bilgileri tablolar halinde sunmuş-
lardır. Yine benzer bir çalışma bu kez tüm Türkiye’deki İmam Hatip Liselerindeki 
öğrencilerin niteliklerini, değer yargılarını, sosyo-ekonomik ve kültürel yapılarını 
vb. öğrenci özelliklerini belirlemek amacı ile “Türkiye’de İmam Hatip Lisesi ve 
İmam Hatipliler Algısı” adlı bir proje çalışması yapılmıştır (TİMAV 2015).  Bu üç 
örnek çalışma da eğitim sistemimizin kilit düğümlerinden biri olan lise dönemine, 
lise öğrencilerine yönelik çalışmalardır. Alın yazında meslek yüksekokullarında 
okuyan öğrencilere yönelik 2009 yılında yapılmış “Ahi Evran Üniversitesi Ka-
man Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeylerinin Belir-
lenmesi” (Nartgün ve Yüksel 2009) adlı bir çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma-
da ilgili okuldaki öğrencilere uygulanan anket sonuçlarına göre okulun öğrenci 
profili belirlenmeye çalışılmış bir öğrenci veri tabanı oluşturulmuştur. Sonuçlar 
grafiklerle yüzdeler eşliğinde verilmiştir. 

Yükseköğretim sistemimizin önemli bir bileşeni olan meslek yüksekokullarındaki 
öğrenciyi tanımak, öğrenci hakkında güncel bir profil daha alın yazına kazandır-

mak için bu çalışmanın önemli olacağını düşünmekteyiz. Bu sayede Selçuk Üni-
versitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin profilleri belirlenecek hem 
okul yönetimi, hem öğretim elemanları, hem üniversite öğrencisi olmak isteyen 
adaylar, hem de önlisans mezunları ile ilgilenen kurum ve kuruluşlara önemli fi-
kirler verecektir.

1.  YÖNTEM

Araştırmanın amacına uygun olarak genel tarama modeli kullanılmıştır. Buradaki 
amaç var olan durumu ayrıntıları ile ortaya koymaya çalışmak olacaktır. Yapılan 
araştırmada Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrencilerin 
profilleri çeşitli özellikler ışığında çizilmeye çalışılmıştır.

Bu çalışmada veri elde etmek için araştırmacı tarafından daha önce yapılan benzer 
çalışmalardaki anket örnekleri incelenmiş ve 37 maddelik bir anket hazırlanmıştır. 
Anket hakkında 4 uzmanın görüşü alınarak son şekli verilmiştir.

Araştırmanın evrenini Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu 2014-
2015 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde okula kayıtlı; Finans Bankacılık ve Si-
gortacılık, Muhasebe ve Vergi, Yönetim ve Organizasyon, Otel Lokanta ve İkram 
Hizmetleri, Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri bölümlerinin Maliye, Banka-
cılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Turizm 
ve Otel İşletmeciliği ile Turizm ve Seyahat Hizmetleri programlarına devam eden 
birinci ve ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu programlara kayıtlı toplam 
1219 öğrenci bulunmaktadır. Anketler 1165 öğrenciye uygulanabilmiştir ve 1165 
kişi üzerinden yorumlanmıştır.

Toplam 37 sorudan oluşan bu ankette, öncelikle öğrencinin kişisel bilgileri ve 
ailesinin demografik ve ekonomik durumları sorgulanmıştır. Daha sonra çoktan 
seçmeli sorularla öğrencinin diğer özellikleri tanınmaya çalışılmıştır. Son kısımda 
ise öğrencinin 10 maddelik önermelere ne düzeyde katıldığı belirlenmiştir. Ayrıca 
iki açık uçlu soru ile öğrencinin okul hakkındaki düşünceleri öğrenilmeye çalışıl-
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mıştır. Ankette isim kısmı olmasına rağmen doldurulması zorunlu tutulmamıştır

2.  BULGULAR

2.1.  CİNSİYET, PROGRAM ve SINIFA GÖRE ÖĞRENCİ DAĞILIMI

Araştırmaya toplam 1165 öğrenci katılmış olup, bunların %43’ü 1. sınıf (505 kişi) 
ve %57’si 2. sınıf (660 kişi) öğrencisidir.

Öğrencilerin devam ettikleri programlara göre yüzde dağılımları incelendiğinde; 
Maliye programına kayıtlı öğrencilerin %31.9 (372 kişi), İşletme yönetimi progra-
mına kayıtlı öğrencilerin %14.6 (170 kişi), Bankacılık ve Sigortacılık programına 
kayıtlı öğrencilerin %15.6 (186 kişi), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı-
na kayıtlı öğrencilerin %14.6 (170 kişi), Turizm ve Otel İşletmeciliği programına 
kayıtlı öğrencilerin %13.7 (160 kişi), Turizm ve Seyahat Hizmetleri programına 
kayıtlı öğrencilerin %9 (107 kişi) olduğu görülmektedir (Grafik 1). 

Grafik 1: Programda Kayıtlı Öğrenci Sayıları

Ayrıca tüm okulun %51.6 (602 kişi)’nin bayan, geriye kalan %48.4 (563 kişi)’nin 
erkek olduğu görülmektedir. 

Tablo 1: Cinsiyet, Program ve Sınıfa Göre Öğrenci Dağılımları

1.SINIF 2.SINIF TOPLAM

BÖLÜMLER BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK

MALİYE 97 74 107 94 372

İŞLETME YÖNETİMİ 42 27 56 45 170

BANKACILIK VE SİGORTACILIK 57 45 46 38 186

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 45 29 50 46 170

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 17 35 43 65 160

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ 14 23 28 42 107

TOPLAM 272 233 330 330 1165

2.2.  BÖLGELERE, İLLERE VE İKAMET BİRİMİNE GÖRE ÖĞRENCİ 
DAĞILIMI

Araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin ikamet ettikleri bölgelere göre dağılım 
incelendiğinde; İç Anadolu Bölgesi’nde %43 (501 kişi), Doğu Anadolu Bölge-
si’nde %17 (198 kişi), Akdeniz Bölgesi’nde %14 (163 kişi), Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde %13 (151 kişi), Ege Bölgesi’nde %7 ( 82 kişi), Karadeniz Bölgesi’n-
de %5 (58 kişi) ve Marmara Bölgesi’nde %1 (12 kişi)’nin olduğu görülmektedir 
(Grafik 2)
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Grafik 2: Bölgelere Göre Öğrenci Dağılımı

İç Anadolu Bölgesi’nden genelde Konya ve Ankara ilinden, Akdeniz Bölgesi’n-
den genelde Mersin ve Adana ilinden ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ge-
nelde Gaziantep ilinden öğrencilerin geldiği görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin 
ailelerinin ikamet ettikleri yer sorulduğunda %49.9 (582 kişi) şehir merkezinde, 
%27.9 (326 kişi) ilçede, %3 (35 kişi) kasabada(beldede) ve %19 (222 kişi) köyde 
yaşadığı görülmektedir (Grafik 3).

Grafik 3: İkamet Edilen Yerleşim Birimine Göre Öğrenci Dağılımı

2.3.  EBEVEYN MESLEK VE EĞİTİM DURUMUNA GÖRE ÖĞRENCİ 
DAĞILIMI

Araştırmaya katılan öğrencilerin ebeveynlerinin meslekleri ve eğitim durumları 
incelendiğinde; babaların mesleği Çalışmıyor %7 (82 kişi), Memur %8 (93 kişi), 
İşçi %27.8 (325 kişi), Serbest Meslek %27 (315 kişi) ve Emekli %30 (350 kişi) 
(Grafik 4); babaların eğitim durumu İlkokul mezunu %42 (489 kişi), Ortaokul 
mezunu %18 (210 kişi), Lise mezunu %24 (280 kişi), Önlisans mezunu %2 (23 
kişi), Lisans mezunu %12 (140 kişi) ve Okur Yazar Değil %1.9 (23 kişi) olduğu 
görülmektedir (Grafik 5). 

Grafik 4: Baba Meslek Dağılımı

Grafik 5: Baba Eğitim Durumları
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Annelerin mesleği Çalışmıyor %83.9 (978 kişi), Memur %0 (0 kişi), İşçi %10 
(117 kişi), Serbest Meslek %4 (47 kişi) ve Emekli %1.9 (23 kişi)(Grafik 6); anne-
lerin eğitim durumu İlkokul mezunu %60 (699 kişi), Ortaokul mezunu %20 (233 
kişi), Lise mezunu %13,7 (160 kişi), Önlisans mezunu %2.1 (25 kişi), Lisans 
mezunu %2.1 (25 kişi) ve Okur Yazar Değil %1.9 (23 kişi) olduğu görülmektedir 
(Grafik 7).

Grafik 6: Anne Meslek Dağılımı

Grafik 7: Anne Eğitim Durumları

2.4.  AİLENİN AYLIK GELİR İLE KARDEŞ SAYISINA GÖRE ÖĞRENCİ 
DAĞILIMI

Araştırmaya katılan öğrencilerin ailelerinin aylık gelirleri 1-500 TL arası %15.9 
(186 kişi), 501-1000 TL arası %18 (210 kişi), 1001-1500 TL arası %26 (303 
kişi), 1501-2000 TL arası %15.9 (186 kişi), 2001-2500 arası %10 (117 kişi) ve 
2501-üzeri %13.9 (163 kişi) olduğu görülmektedir (Grafik 8).

 Grafik 8: Aile Aylık Gelir Dağılımı 

Araştırmaya katılan öğrencilerin kardeş sayıları incelendiğinde kardeşi olmayan 
(0) %4 (47 kişi), 1 kardeşi olan %17.9 (209 kişi), 2 kardeşi olan %32 (373 kişi), 
3 kardeşi olan %27.9 (326 kişi), 4 kardeşi olan %7.9 (93 kişi) ve 5 ve üzerinde 
kardeşi olan %10 (117 kişi) olduğu görülmektedir (Grafik 9).

Grafik 9: Öğrencilerin Kardeş Sayısına Göre Dağılımı
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3. ÖĞRENCİLERİN BARINMA BİÇİMLERİNE GÖRE DAĞILIMLARI

Araştırmaya katılan öğrencilerin barınma biçimleri sorulmuş ve şu bulgulara ula-
şılmıştır;  Devlet Yurdunda kalan öğrencilerin %40 (466 kişi), Özel Yurtta kalan 
öğrencilerin %30.7 (358 kişi), Evde Ailesiyle kalan %16.8 (196 kişi), Evde arka-
daşlarıyla kalan %12.2 (143 kişi) ve Evde Tek kalan %0.1 (2 kişi) olduğu görül-
müştür (Grafik 10).

Grafik 10: Öğrencilerin Barınma Biçimlerine Göre Dağılımı

4.  ÖĞRENCİLERİN MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRÜNE GÖRE 
DAĞILIMLARI

Araştırmaya katılan öğrencilerin hangi lise türünden mezun oldukları sorulmuş ve 
şu bulgulara ulaşılmıştır; Genel Liseden mezun %33.9 (396 kişi), Meslek Lisesin-
den mezun %34.2 (399 kişi), Anadolu Lisesinden mezun %18.2 (213 kişi), İmam 
Hatip Lisesinden mezun %8.3 (97 kişi), Açık Liseden mezun %4 (47 kişi) olduğu 
görülmüştür.  Ayrıca Fen Lisesi, Öğretmen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesinden 
mezun öğrenci bulunmamaktadır (Grafik 11). 

Grafik 11: Öğrencilerin Mezun Oldukları Lise Türüne Göre Dağılımı

5.  ÖĞRENCİLERİN HALEN OKUMAKTA OLDUKLARI PROGRAMA 
NASIL YERLEŞTİRİLDİKLERİNE VE MEMNUNİYETLERİNE DAİR 
DAĞILIM

Araştırmaya katılan öğrencilerin okudukları bölüme nasıl yerleştirildikleri sorul-
muş; %68,6 (800 kişi) ÖSYS Puan Üstünlüğüne göre yerleştiğini ve  % 31.3 (365 
kişi) Sınavsız Geçiş yaptığı görülmüştür (Grafik 12). Okumakta olduğu program-
dan memnun olup olmadıkları sorulmuş; Memnunun %67 (780 kişi), Memnun 
Değilim %33 (385 kişi) olduğu görülmüştür (Grafik13).

Grafik 12: Yüksekokula Yerleşme Biçimi  Grafik 13: Okuduğu Programdan 
Memnuniyet Durumu
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6.  ÖĞRENCİLERİN HALEN OKUMAKTA OLDUKLARI BÖLÜMÜ 
KİMİN VASITASIYLA SEÇTİĞİNE VE ÜNİVERSİTE SINAVINA 
HAZIRLANIRKEN EK EĞİTİM ALIP ALMADIĞINA DAİR DAĞILIM

Araştırmaya katılan öğrencilere halen okumakta oldukları bölümü kimin vasıta-
sıyla seçtikleri sorulmuş; Kendi Bilinçli Tercihim %40.8 (476 kişi), Çevre Akraba 
ve Arkadaş Tavsiyesi ile tercih eden %20 (233 kişi), Ailesinin İsteğiyle tercih 
eden %17.6 (205 kişi), Dershane tavsiyesi %16.5 (193 kişi) Öğretmen Tavsiyesi 
%4.9 (58 kişi)olduğu görülmüştür (Grafik 14).

Grafik 14: Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Nasıl Yaptıklarına Göre Dağılım

Araştırmaya katılan öğrencilere üniversite sınavına hazırlanırken ek eğitim alıp 
almadıkları sorulmuş; Ek eğitim Almadım %26 (303 kişi), Dershaneye gittim 
%68 (792 kişi), Okul Kursuna katılan %4.7 (55 kişi) ve Özel Ders alan %1.2 (15 
kişi) olduğu görülmüştür (Grafik 15).

Grafik 15: Üniversiteye Hazırlanırken Ek Eğitim Alıp Almadıkları Hakkındaki Dağılım

7. ÖĞRENCİLERİN HERHANGİ BİR İŞTE ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINA 
DAİR DAĞILIM

Araştırmaya katılan öğrencilere herhangi bir işte çalışıp çalışmadıkları sorulmuş; 
%84 (977 kişi) Hayır Çalışmıyorum, %8 (94 kişi) Evet Yarı Zamanlı Çalışıyorum 
ve %8 (94 kişi) Ara Sıra Fırsat Buldukça Çalışıyorum cevabını vermiştir (Grafik 
16).

Grafik 16: Öğrencilerin Herhangi Bir İşte Çalışıp Çalışmadıklarına Dair Dağılım

8. ÖĞRENCİLERİN CEP TELEFONLARI OLUP-OLMADIĞI, VARSA 
CEP TELEFONLARININ DEĞERİNİN(TL) NE KADAR OLDUĞUNA 
DAİR DAĞILIM

Öğrencilere cep telefonlarının olup olmadığı sorulmuş ve tüm öğrencilerin cep 
telefonlarının olduğu cevabı alınmıştır. Cep telefonlarının değerleri sorulduğunda 
0-500 TL değeri olan %38 (442 kişi) , 501-1000 TL değeri olan %32 (373 kişi), 
1001-1500 TL değeri olan %12 (140 kişi) , 1501-2000 TL değeri olan %12 (140 
kişi) ve 2001 ve üzerinde değeri olan %6 (70 kişi) olduğu görülmüştür (Grafik 
17).

Grafik 17: Öğrencilerin Cep Telefonlarının Maddi Değerlerine Dair Dağılımı
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9. ÖĞRENCİLERİN AKTİF OLARAK KULLANDIĞI SOSYAL MEDYA 
HESABI OLUP OLMADIĞINA DAİR DAĞILIM

Araştırmaya katılan öğrencilere aktif olarak kullandıkları sosyal medya (facebo-
ok, twitter vb.) olup olmadığı sorulmuş; Evet var %76 (885 kişi), Hayır yok %16 
(186 kişi) ve Vardı Kapattım %8  (94 kişi) cevabına ulaşılmıştır (Grafik 18).

Grafik 18: Öğrencilerin Aktif Olarak Kullandığı Sosyal Medya Hesabı Olup 
Olmadığına Dair Görüşleri

10. ÖĞRENCİLERİN SİYASİ GÖRÜŞÜ OLUP OLMADIĞINA DAİR 
DAĞILIM

Öğrencilere “Herhangi bir siyasi görüşünüz var mı?” diye sorulmuş ve Evet %69 
(804 kişi), Hayır %26 (303 kişi) cevabı alınmıştır. %5 (58 kişi)’lik kısım ise bu 
maddeye herhangi bir işaretleme yapmamıştır (Grafik 19).

Grafik 19: Öğrencilerin Aktif Olarak Kullandığı Sosyal Medya Hesabı Olup 
Olmadığına Dair Görüşleri

11. ÖĞRENCİLERİN MESLEK YÜKSEKOKULDAN MEZUN 
OLDUKTAN SONRA PLANLARI NELERDİR?

Öğrencilere mezun olduktan sonra ne yapmak istedikleri sorulmuş; “Sadece bir 
işte çalışacağım” %10 (116 kişi), “Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapıp lisans oku-
yacağım” %46 (536 kişi), “Kararsızım” %4 (47 kişi), “Bir işte çalışıp aynı za-
manda Lisans okuyacağım” %16 (186 kişi), “Bir işte çalışıp aynı zamanda Açık 
öğretimde Lisans okuyacağım” %10 (117 kişi), “Hem Dikey Geçiş Sınavı ile ge-
çiş yapıp Lisans okuyacağım hem de Açık öğretimden farklı bir Lisansı aynı anda 
bitireceğim” %6 (70 kişi), “Hem işte çalışacağım hem Dikey Geçiş Sınavı ile 
geçiş yapıp Lisans okuyacağım hem de Açık öğretimden farklı bir Lisansı birlikte 
yürüteceğim” %8 (93 kişi) şeklinde cevaplar alınmıştır (Grafik 20).

Grafik 20: Öğrencilerin Mezun Olduktan Sonra Planları Hakkındaki Görüşleri

12. ÖĞRENCİLERİN OKULUN EN ÇOK/AZ BEĞENDİĞİ YANI 
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Öğrencilere “Okulunuzun en çok beğendiğiniz yanı nedir?” ve “Okulunuzun en 
az beğendiğiniz yanı nedir?” diye sorulmuş ve en çok beğenilen yanı ile ilgili 
çok tekrarlanan cevaplardan bazıları “Okulun sakin bir yerde olması”, “Okulun 
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bahçesi”, “Öğretim elemanları ile olan iletişim”, “Okul ortamındaki arkadaşlık” 
şeklindedir. En az beğenilen yanı ile ilgili çok tekrarlanan cevaplardan bazıları 
“Sosyal aktivitenin yetersizliği”, “Okulun merkezden uzakta olması”, “Okulun 
köyde konumlanması” şeklindedir.

Resim 1: Öğrencilerin Okul Hakkındaki Görüşleri

13. ÖĞRENCİLERİN OKULUMUZ İLE İLGİLİ BAZI ÖNERMELERE 
KATILIM DÜZEYLERİ

Öğrencilere okul ile ilgili önermeler verilmiş ve önermelere katılım düzeyleri-
ni belirlemeleri için “1-2-3-4-5” şeklinde puanlanacak “Kesinlikle Katılmıyo-

rum-Katılmıyorum-Kararsızım-Katılıyorum-Kesinlikle Katılıyorum” şeklindeki 
şıklardan önerme için kendilerine en uygun olan puanı vermeleri ya da şıkkı işa-
retlemeleri istenmiştir. Daha sonra önermelere öğrencilerin verdikleri puanların 
aritmetik ortalaması hesaplanmış değerler yüzdelere dönüştürülmüş ve aşağıdaki 
tablo elde edilmiştir:

Okul İle İlgili Önermeler
Katılım 

%
1.       Okulumuzda öğrencilerin sosyalleşmesini sağlayacak 

yeterli imkân sunulmaktadır 46
2.       Okulumuzda öğrencilerle iletişimi kolaylaştırıcı 

yeterli bir bilgi ağı sistemi (facebook, twitter, vb) bulunmaktadır 62
3.       Okulumuzda öğrenci faaliyetlerine verilen destekler 

yeterlidir 55,6
4.       Okulumuzda iş hayatını tanımaya ve kişisel geli-

şimize katkı sağlayacak konferans, seminer, buluşma vb. yeterli 
miktarda yapılmaktadır 58,4

5.       Okulumuzda öğretim elemanları ile öğrenciler arasın-
da iyi bir iletişim bulunmaktadır 77,2

6.       Okul yönetimi öğrenci sorunlarına duyarlılık gös-
termektedir 69,2

7.       Okulumun huzurlu ve güvenli bir ortam olduğunu dü-
şünüyorum 61,2

8.       Okulumuzda herkes farklı düşüncelere saygı gös-
terir 62,8

9.       Okulumuzda Bilgi İletişim Teknolojilerinden nasıl 
faydalanılacağı öğretilmektedir 58,4

10.       Okulumuzda günlük hayatta ve iş hayatımızda 
ihtiyacımızı karşılayabilecek matematik bilgisi öğretilmektedir

78
11.       Okulumuzda günlük hayatta iletişim kurabilecek ye-

terlilikte yabancı dil eğitimi verilmektedir 65,6

Tablo 2: Öğrencilerin Okul İle İlgili Önermelere Katılım Yüzdeleri
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14.  SONUÇ VE TARTIŞMA

Akşehir Meslek Yüksekokulu Öğrenci Profili Belirleme çalışması sonucunda aşa-
ğıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

2014-2015 eğitim-öğretim yılında okulumuzda kayıtlı 1. Sınıf öğrenci daha azdır. 
Bazı bölümlerimizin ikinci öğretim programı kapatılınca öğrenci sayısında düşüş 
yaşanmıştır. Program bazında bakıldığında en çok öğrenci Maliye programında 
en az öğrenci Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında bulunmaktadır. Maliye 
programından sonra en fazla öğrenci Bankacılık ve Sigortacılık programındadır. 
Bölüm bazında öğrenci sayıları değerlendirilecek olursa da yine Maliye ile Ban-
kacılık ve Sigortacılık programını içinde barındıran bölüm yani Finans Bankacı-
lık ve Sigortacılık bölümü en fazla öğrencisi olan bir bakıma en fazla talep gören 
bölümdür. Öğrenci sayıları cinsiyet bazında değerlendirildiğinde bayanların 
%51.6 oranla daha fazla olduklarını söyleyebiliriz. Geçen yıl cinsiyet bazında 
okulu tercih eden (yani 2. sınıflar) öğrenci sayıları aynı iken bu yıl bayanlar daha 
fazla tercih etmişlerdir. Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Turizm ve Seyahat Hiz-
metleri programlarını tercih eden erkek sayısı daha fazladır. Diğer dört programda 
ise bayan sayısı daha fazladır (Tablo 1).

Yüksekokulun bulunduğu konum itibari ile İç Anadolu bölgesinden daha fazla 
öğrenci okulu tercih etmektedir. Ancak coğrafi konum itibari ile uzak olmasına 
rağmen Doğu Anadolu Bölgesinden gelen öğrenci sayısı ikinci en fazladır.En az 
öğrenci ise Marmara Bölgesinden gelmektedir (Grafik 2).

Öğrencilerin yarısının (%49.9) ailesi şehir merkezinde ikamet etmekte iken, ka-
lan yarısının çoğunluğu ilçede yaşamaktadır. Köyde oturan ailelerin oranı ise 
%19’dur (Grafik 3).

Ebeveynlerin meslek durumu incelendiğinde annelerin genelde çalışmadığı, ba-
baların ise çoğunluğunun emekli ya da işçi olduğu görülmektedir (Grafik 6 ve 
Grafik 4). Ebeveynlerin eğitim durumu incelendiğinde genelde ilkokul mezunu 

oldukları görülüyor. Ayrıca babaların Lise ve Lisans mezunu sayısı daha fazladır. 
Ebeveynlerde Okur Yazar Olmayan sayısı eşit ve 23’er tanedir (Grafik 5 ve Grafik 
3).

Öğrenci velilerinin aylık gelirleri genelde 1001-1500 TL aralığındadır(%26). 
2500TL üzerinde aylık geliri olan aile oranı ise %13.9’dur (Grafik 8).

Öğrencilerin çoğunun 2 kardeşi (%32) bulunmaktadır. Hiç kardeşi olmayan yani 
öğrenci sayısı ise en az ve %4’tür (Grafik 9).

Öğrencilerin barınma türlerine bakıldığında genelde devlet yurdunda kaldıkları 
görülmektedir. Bunda ise devlet yurdu ile okulun yan yana olması olası nedenlerin 
başında gelmektedir. Evde arkadaşları ile kalanların oranı %12.2 olmakla birlikte 
genelde 2. sınıf öğrencilerdir. Evde ailesi ile kalanların oranı %16.8 olduğu ve 
evde ailesi ile birlikte kalanların genelde Akşehir’li olduğu kabul edilirse okulda-
ki her 6 kişiden biri Akşehir’lidir diyebiliriz. (Grafik 10).

Öğrencilerin mezun oldukları Lise türleri incelendiğinde Meslek Lisesinden ve 
Genel Liselerden daha fazla öğrencinin olduğunu görebiliriz. Fen Lisesinden, 
Öğretmen Lisesinden ve Sosyal Bilimler Lisesinden mezun öğrenci bulunmaktadır 
(Grafik 11). Sınavsız Geçiş ile okula yerleşen öğrenci oranı %33 iken Meslek Li-
sesinden mezun öğrenci oranı %34.2 olduğuna göre okulumuzda öğrenim gören 
Meslek Lisesi mezunu öğrencilerin tamamına yakını sınavsız geçiş ile okulumuza 
yerleşmiş demektir. Ayrıca okula yerleşirken ÖSYS puanı ile yerleşen öğrenci 
sayısı %68.6 ile daha fazladır (Grafik 12). 

Öğrencilerin halen okumakta oldukları program için memnuniyetleri sorulduğunda 
%33’ünün memnun olmadığı ancak %67’sinin yani çoğunluğunun memnun oldu-
ğu görülmektedir (Grafik 13). Ayrıca 2. Sınıf öğrencilerin 1. Sınıf öğrencilerine 
nazaran programda okumaktan daha çok memnun oldukları sonuçlardan görül-
mektedir.
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Öğrenciler Üniversite Sınavına hazırlanırken genelde dershaneye gittiklerini 
(%68) ya da bireysel çalıştıklarını (%26) söylerlerken, tercih zamanında bireysel 
tercih (%40.8) ya da Çevre Akraba ve Arkadaş Tavsiyesi ile tercih yaptıklarını 
belirtmişlerdir. Sadece %21.4’ü dershaneye yada öğretmenlerine danışarak tercih 
yapmışlardır (Grafik 14 ve Grafik 15).

Öğrencilerin sadece %16’sı herhangi bir işte çalışmaktadır. Çoğunluğu herhangi 
bir işte çalışmamaktadır (Grafik 16). Bu sonuca bakarak öğrencilerin yarı zamanlı 
çalışabilecekleri iş sahalarının Akşehir’de sınırlı olduğu sonucuna ulaşılabilir.

Öğrencilerin tamamının en az bir telefonun olduğu, %30’unun 1000 TL’den daha 
fazla değeri olan telefon kullandığı görülmüştür (Grafik 17). Ancak ailelerin 
aylık gelirlerinin 2000 TL’den daha fazla olanların oranı %23.9 iken pahalı te-
lefon kullanan öğrencilerin sayısının %30 olması bir tezat oluşturmaktadır (Gra-
fik 8 ve Grafik 17). Yani %6.1’lik öğrenci kitlesi ailesinin maddi durumu çok 
iyi değilken lüks telefon kullanmaktadır. Buna rağmen aylık geliri 1000TL ve 
altında olan%33.9’luk kısmındaki ailelerin öğrencilerinin çoğunluğunun 1000 TL 
ve altında maddi değeri olan telefonu olduğu söylenebilir.

Öğrencilerin %76’sının aktif olarak sosyal medya hesabı kullanıyor olmalarının bir 
nedeninin artık akıllı cep telefonlarından kolaylıkla sosyal ağlara bağlanabilmemize 
ve diğer nedeninin ise devlet yurtlarında ücretsiz internet hizmetinin sunulmasına 
bağlayabiliriz (Grafik 18).

Öğrencilerin %69’u herhangi bir siyasi görüşünün olduğunu belirtmiş, %26’sı ise 
herhangi bir siyasi görüşünün olmadığını %5’i ise herhangi bir görüş belirtme-
miştir (Grafik 19). Bu oranlara sınıf seviyesinde bakıldığında 1. Sınıf öğrencile-
rinin %76’sı siyasi görüşünün olduğunu söylerken, 2. Sınıf öğrencilerinin %66’sı 
siyasi görüşünün olduğunu söylemektedir. Yani bir siyasi görüşüm var diyen daha 
fazla 1. sınıf öğrencisi bulunmaktadır.

Öğrencilerin çoğunluğu mezun olunca Dikey Geçiş Sınavı ile Lisans okumak 
istemektedirler. Hem çalışıp hem okuyacak öğrenciler dahil %50’ye yakın öğren-
ci ise hemen işe başlayacağını söylemektedir (Grafik 20)

Okulun en az beğenilen taraflarından birisi merkeze uzak olmasıdır. Ancak 10-15 
dakikada bir dolmuş çalışmakta ve 10 dakikada merkeze ulaşılabilmektedir. Az 
beğenilen bir diğer durum ise okuldaki sosyal faaliyet eksikliğidir. Bu da ancak 
öğrenci katılımı ve desteği ile mümkündür. Okul tarafından yapılan faaliyetler her 
yıl 15-20 civarında kalmakta, bu sayıda öğrenciler tarafından yetersiz görülmek-
tedir (Resim 1).

Öğrencilerin ankette yöneltilen önermelere katılım düzeyine bakıldığında 10. 
maddeye katılım yüzdesinin en çok olduğu (%78) görülmektedir. Yani öğrenci-
ler, günlük hayatta ve iş hayatında ihtiyaçlarını karşılayabilecek matematik bil-
gisinin okulda öğretildiğini düşünmektedirler. Bu sonucu programların çoğunda 
Matematik, Ticari Matematik, İstatistik, Muhasebe vb. derslerinin bulunmasına/
okutulmasına bağlayabiliriz. İkinci çok katılım ise 5. maddeyedir. Yani öğrenciler 
öğretim elemanları ile iyi bir iletişim kurabilmektedir. Üçüncü çok katılım ise 6. 
maddeyedir. Yani öğrenciler yönetimin duyarlılığından genellikle memnun olduk-
larını söylemektedirler. 1. maddeye olan öğrenci katılımı ise daha azdır. Yani öğ-
renciler sosyalleşme konusunda okulu ve çevresini yeterli bulmamaktadır (Tablo 
2).

15.  ÖNERİLER

Öğrencilerin en çok tercih ettikleri Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü-
nün Maliye programı ile Bankacılık ve Sigortacılık programlarının kontenjan-
ları arttırılabilir. Çünkü her yıl düzenli olarak rağbet görmüş iki program. Öte 
yandan mevcut diğer bölümlerdeki öğrenci sayılarını koruyabilmek ve arttırmak 
için öğrencilerin sorunlarına çözüm bulunmalıdır. Öğrencilerin daha çok sosyal-
leşebileceği etkinliklerin sayısı arttırılmalıdır. Öğrencinin güvenli bir şekilde va-
kit geçirebileceği okula yakın mesafede mekânlar açılmalıdır. Öğrencilerin yarı 
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zamanlı çalışabilecekleri işyerleri hatta büyük alışveriş merkezleri açılmalıdır. 
Geleceğimiz olan bugünün gençlerini başıboş bırakmamalı, onların sorunlarını 
dinlemeli, hislerine tercüman olmalıyız. Onlara sahip çıkmalıyız. Bu da ancak 
öğrencileri iyi tanıyarak mümkün olabilecektir.
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EKLER

ANKET:
AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ PROFİLİ BELİRLEME ANKETİ

Sevgili Öğrenciler;

Bu anket akademik bir çalışmaya veri hazırlamak için hazırlanmıştır. Verdiğiniz bilgiler kesinlikle herhangi ikici şahıslarla 
paylaşılmayacaktır. LÜTFEN samimi bir şekilde hiç boşluk bırakmaksızın TÜM soruları yanıtlayınız ya da sizin görüşünüzü en iyi 

şekilde ifade eden şıkkı işaretleyiniz. Yapacağınız katkıdan dolayı şimdiden teşekkür ederim.

Öğrencinin Adı Soyadı: …………………………………Numarası: …………………… 

1. Programı: …………………………

2. Sınıfı: ⃝ 1. Sınıf   ⃝ 2. Sınıf

3. Cinsiyeti ⃝ Erkek  ⃝ Bayan

4. Ailenizin ikamet ettiği bölge: ⃝İç Anadolu  ⃝Ege   ⃝Akdeniz   ⃝Karadeniz   ⃝Doğu A.   
⃝Güneydoğu A. ⃝Marmara

5. Ailenizin ikamet ettiği yer: ⃝ Şehir merkezi   ⃝ İlçe   ⃝ Kasaba   ⃝ Köy

6. Memleketiniz: ………………………..

7. Babanızın mesleği:  ⃝ Çalışmıyor     ⃝ Memur     ⃝ İşçi     ⃝ Serbest Meslek   
⃝ Emekli

8. Babanızın eğitim durumu: ⃝İlkokul     ⃝Ortaokul     ⃝Lise     ⃝Önlisans     ⃝Lisans     
⃝Okur Yazar Değil

9. Annenizin mesleği: ⃝ Çalışmıyor     ⃝ Memur     ⃝ İşçi     ⃝ Serbest Meslek   
⃝ Emekli

10. Annenizin eğitim durumu: ⃝İlkokul     ⃝Ortaokul     ⃝Lise     ⃝Önlisans     ⃝Lisans     
⃝Okur Yazar Değil

11. Ailenizin Aylık Geliri (TL): ⃝ 1-500     ⃝ 501-1000     ⃝1001-1500     ⃝1501-
2000     ⃝2001-2500 ⃝ 2501-üzeri

12. Kardeş Sayısı: ⃝Yok     ⃝ 1     ⃝ 2     ⃝ 3     ⃝ 4     ⃝ 5 ve üzeri

13. Nerede barınıyorsunuz: ⃝ Devlet Yurdu     ⃝ Özel Yurt     ⃝ Evde Ailemle     ⃝ 
Evde Arkadaşlarımla      ⃝ Evde tek
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14. Mezun olduğun Lise Türü: ⃝Genel L.  ⃝Anadolu L.  ⃝Öğretmen L.  ⃝Meslek L.  
⃝İmamHatip L.  ⃝Özel L.  ⃝Açık L.

15. Okuduğunuz bölümü nasıl kazandınız? ⃝ ÖSYS puan üstünlüğüne göre     ⃝ 
Sınavsız geçiş ile

16. Okuduğunuz bölümden memnun musunuz? ⃝ Evet Memnunum     ⃝ Hayır 
Memnun Değilim

17. Okuduğunuz bölümü kimin vasıtasıyla seçtiniz?     ⃝ Kendi bilinçli tercihim                
⃝ Ailemin isteğiyle                            ⃝ Öğretmen Tavsiyesi     ⃝ Dershane tavsi-
yesi     ⃝ Çevre, akraba ve arkadaş tavsiyesi

18. Üniversiteye hazırlanırken ek eğitim aldınız mı? ⃝ Almadım     ⃝ Okul kursları     
⃝ Dershane     ⃝ Özel Ders

19. Halen bir işte çalışıyor musunuz? ⃝ Hayır     ⃝ Evet Yarı zamanlı     ⃝ Evet 
Tam zamanlı      ⃝ Ara sıra fırsat buldukça

20. Cep telefonunuz var mı? ⃝ Evet     ⃝ Hayır

21. Cep telefonunuzun değerini (TL) işaretleyiniz: ⃝0-500     ⃝501-1000     
⃝1001-1500     ⃝1501-2000     ⃝2001- üzeri

22. Aktif olarak kullandığınız sosyal medya(facebook,twitter vb.) hesabınız var 
mı? ⃝Evet    ⃝Hayır     ⃝Vardı kapattım

23. Herhangi bir siyasi görüşünüz var mı? ⃝ Evet     ⃝ Hayır

24. Okuldan mezun olduktan sonra (birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

⃝Bir işte çalışacağım     ⃝DGS ile lisans okuyacağım     ⃝ Açıköğretimden lisans 
okuyacağım    ⃝ Henüz kararsızım

Aşağıdaki önermelere ne ölçüde katıldığınızı size en yakın şıkkı işaretleyerek 
belirtiniz.

25. Okulumuzda öğrencilerin sosyalleşmesini sağlayacak yeterli imkân sunul-
maktadır

⃝ Kesinlikle Katılmıyorum     ⃝ Katılmıyorum     ⃝ Kararsızım     ⃝ Katılıyorum     ⃝ 
Kesinlikle Katılıyorum

26. Okulumuzda öğrencilerle iletişimi kolaylaştırıcı yeterli bir bilgi ağı sistemi (fa-
cebook, twitter, vb) bulunmaktadır

⃝ Kesinlikle Katılmıyorum     ⃝ Katılmıyorum     ⃝ Kararsızım     ⃝ Katılıyo-
rum     ⃝ Kesinlikle Katılıyorum

27. Okulumuzda öğrenci faaliyetlerine verilen destekler yeterlidir

⃝ Kesinlikle Katılmıyorum     ⃝ Katılmıyorum     ⃝ Kararsızım     ⃝ Katılıyorum     ⃝ 
Kesinlikle Katılıyorum

28. Okulumuzda iş hayatını tanımaya ve kişisel gelişimize katkı sağlayacak konfe-
rans, seminer, buluşma vb. yeterli miktarda yapılmaktadır

⃝ Kesinlikle Katılmıyorum     ⃝ Katılmıyorum     ⃝ Kararsızım     ⃝ Katılıyo-
rum     ⃝ Kesinlikle Katılıyorum

29. Okulumuzda öğretim elemanları ile öğrenciler arasında iyi bir iletişim bu-
lunmaktadır

⃝ Kesinlikle Katılmıyorum     ⃝ Katılmıyorum     ⃝ Kararsızım     ⃝ Katılıyorum     ⃝ 
Kesinlikle Katılıyorum

30. Okul yönetimi öğrenci sorunlarına duyarlılık göstermektedir

⃝ Kesinlikle Katılmıyorum     ⃝ Katılmıyorum     ⃝ Kararsızım     ⃝ Katılıyo-
rum     ⃝ Kesinlikle Katılıyorum

31. Okulumun huzurlu ve güvenli bir ortam olduğunu düşünüyorum

⃝ Kesinlikle Katılmıyorum     ⃝ Katılmıyorum     ⃝ Kararsızım     ⃝ Katılıyorum     ⃝ 
Kesinlikle Katılıyorum

32. Okulumuzda herkes farklı düşüncelere saygı gösterir

⃝ Kesinlikle Katılmıyorum     ⃝ Katılmıyorum     ⃝ Kararsızım     ⃝ Katılıyo-
rum     ⃝ Kesinlikle Katılıyorum

33. Okulumuzda Bilgi İletişim Teknolojilerinden nasıl faydalanılacağı öğretilme-
ktedir
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⃝ Kesinlikle Katılmıyorum     ⃝ Katılmıyorum     ⃝ Kararsızım     ⃝ Katılıyorum     ⃝ 
Kesinlikle Katılıyorum

34. Okulumuzda günlük hayatta ve iş hayatımızda ihtiyacımızı karşılayabilecek ma-
tematik bilgisi öğretilmektedir

⃝ Kesinlikle Katılmıyorum     ⃝ Katılmıyorum     ⃝ Kararsızım     ⃝ Katılıyo-
rum     ⃝ Kesinlikle Katılıyorum

35. Okulumuzda günlük hayatta iletişim kurabilecek yeterlilikte yabancı dil 
eğitimi verilmektedir

⃝ Kesinlikle Katılmıyorum     ⃝ Katılmıyorum     ⃝ Kararsızım     ⃝ Katılıyorum     ⃝ 
Kesinlikle Katılıyorum

36. Okulumuzun en çok beğendiniz yanı……………………………………………………………
……………………………………………………

37. Okulumuzun en az beğendiniz yanı………………………………………………………………
……………………………………………………

GELECEKTE EN ÇOK TERCİH EDİLECEK MESLEK ALANLARININ 
TAHMİN EDİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: KAZAN İLÇESİ 

ÖRNEĞİ

 Gözde KUBAT           Şafak KURT                 Yrd. Doç. Dr. Şükran ÖKTEM

Başkent Üniversitesi

ÖZET

Üniversitelerin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler meslek elemanı 
olarak çeşitli kurum veya kuruluşlarda tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak 
istihdam edilmektedir. Sektörde personele ihtiyaç duyulan mesleğin belirlenmesi 
ve mezunların istihdam sorunu yaşamaması günümüzde oldukça önemli bir konu 
olmuştur. Bu önemli konuda katkı sağlayabilmek maksadıyla Başkent Üniversitesi 
Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde bu çalışma planlanmıştır. Öğrencilerin 
gelecek kaygılarının, üniversite eğitiminin öneminin ve okuldaki başarı durumunun 
cinsiyet, lise türü ve sınıf gibi demografik değişkenlere göre farklılık göstermediği 
çalışmanın hipotezleri olarak belirlenmiştir. Bu hipotezlere ek olarak da çalışmada 
demografik özelliklere göre geleceğin mesleği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma 
Ankara ili Kazan ilçesindeki 2 genel lise ve 5 meslek lisesi olmak üzere Lise 3 
ve 4. sınıfa giden öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı Mayıs ayında yapılan 
bu çalışmaya toplam 382 lise 3 ve 4. sınıf öğrencisi katılmıştır. Veri toplama 
yöntemi olarak anket çalışması yapılmıştır. Anket formunda demografik bilgilerin 
bulunduğu bölümün yanı sıra öğrencilerin gelecek beklentilerini ve meslek seçimi 
yaparken gösterdikleri davranışlarını belirlemeye yönelik ölçekler bulunmaktadır. 
Bu ölçekler 5’li Likert Ölçeğine göre hazırlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, erkek 
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öğrencilerin mühendislik ve teknik alanları geleceğin mesleği olarak gördükleri, 
kız öğrencilerin ise daha çok eğitim-öğretim alanlarını geleceğin mesleği olarak 
gördükleri belirlenmiştir. Kurulan hipotezler doğrultusunda, meslek sahibi olmak 
için üniversite eğitiminin öneminin lise türlerine göre farklılık gösterdiği (p=0,029), 
okuldaki başarı durumunun lise türüne göre farklılık gösterdiği (p=0,015) ve 
katılımcıların gelecek kaygısının cinsiyete (p=0,000), lise türüne (p=0,005) ve 
sınıf düzeyine göre (p=0,035) farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Mesleki Programlama, Meslek Seçimi, 
İstihdam 

A STUDY TO ESTIMATE THE AREA OF PROFESSIONS WHICH WILL 
BE THE MOST PREFERRED IN THE FUTURE: KAZAN DISTRICT 

EXAMPLE

ABSTRACT

Students who have been graduated from university’s associate degree programs, 
have been employed as a member of profession at various institutions and organi-
zations as a full time or part time employee. Identifying the occupations that are 
in need of professional stuff in the sector and preventing graduates from experi-
encing employment problems have been very important issues recently. In order 
to contribute to this important issue, Başkent University Vocational School of 
Kazan conducted a study within. Student’s concern for the feature, importance of 
university education and academic standing at university which are not differed 
by gender, high school and class have been identified as the study’s hypothesis. 

In addition to these hypotheses, in this study, feature job has been tried to deter-
mine by considering demographic features. This study has been performed by 3rd 
and 4th class students in 2 common high schools and five vocational high schools 
in Kazan which is a district of Ankara.  A total of 382 high school students from 
3rd and 4th class were participated in this study in May 2014. Data gathering was 
obtained by a survey study. In addition to the demographic information in the sur-
vey, scales take place to identify student’s future expectations and behaviors they 
exhibit while they are choosing their professions. These scales are done thanks to 
five point likert scale. In conclusion, it has been identified that while male students 
consider engineering and technical fields as a future job, female students give 
more importance to educational areas. Depending on the results of the hypothe-
sis, to have a profession, the importance of university education according to the 
different types of high schools rate is p=0,029, academic standing at university 
according to the different type of high schools rate is p=0,015 and attendants’ 
concern for the future rate according to the gender difference is p=0,000, accord-
ing to the type of different high school is p=0,005 and according to the class level 
difference is p=0,035.

Key Words:  Vocational School, Occupational Programming, Choice of Profession, 
Employment.

GİRİŞ
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Değişen dünyada dinamik iş yaşamına paralel olarak cazip meslekler de değişim 
göstermektedir. 21. Yüzyılın oluşturduğu bilgi toplumu, tercih edilen meslekler-
de de farklılıklar oluşturarak girişimciliği de özendirmiştir (Arslan, 2002, s. 2). 
Gerek üniversite adayı gençler, gerekse sektörel beklentiler cazip ve tercih edi-
len meslekleri belirlemede önemli etkenlerdir. Zaman zaman kültürel faktörler de 
etkili olmakta, farklı kültürlerde yaşam tarzı, alışkanlıklar ve normlar değişiklik 
göstererek tercihleri de etkilemektedir (Tuzcuoğlu, 1994, s. 265), (Seçer & Çınar, 
2011, s. 54). Küçük yaşlardan itibaren aile ve okul da meslek tercihinde bireyi 
etkileyen diğer faktörlerdendir. Bireyin başlangıçta tercihleri belirsizdir, zaman 
içinde tercihleri değişiklik göstererek daha mantıklı kararlar alabilir (Deniz, 2001, 
s. 1). Meslek seçimi ayrıca yaşam kalitesini de etkileyecek özelliktedir, sosyal 
ve kültürel yaşam meslek tercihine bağlı olarak gelişir. Bu nedenle lise yılları 
mesleki kararın oluşmasında etkilidir (Çakır, 2004, s. 3). Behymer ve Cockriel, 
(2005); Kniveton, (2004) yapılan araştırmalarda ağırlıklı olarak meslek tercihle-
rinde ekonomik faktörlerin etkili olduğunu belirtmişlerdir (akt. Çermik, Doğan, 
& Şahin, 2010: 202, s. 202). Lise öğrencilerinin meslek seçiminde karar verme 
güçlüklerinin ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlarının olması mes-
lek seçimini zorlaştırmakta, dolayısıyla geleceğin mesleğine ilişkin objektif görüş 
bildirmeleri de oldukça güç olmaktadır (Bacanlı, 2012:91).

Özyürek ve Atıcı’nın (2002:35) “Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi Karar-
larında Kendilerine Yardım Eden Kaynakların Belirlenmesi” amacıyla yaptıkları 
bir araştırma sonuçları; lise öğrencilerinin en çok “sınıf ve ders öğretmenlerinden, 
alan seçiminde kendilerine tanınan seçim özgürlüğünden, derslerdeki başarı du-
rumlarından, derslere karşı olan ilgilerinden, dershane deneme sınavları ÖSS’den 
ve meslekler rehberi kitaplarından yararlanıyor göründüklerini” belirtmişlerdir. 
Aynı araştırmada kız öğrencilerin daha çok kaynaktan yararlandıkları ve böylece 
olgun tercihler yaptıkları bilgisi elde edilmiştir. Bazı araştırmalarda öğrencilerin 
mesleki kararsızlıkları ve sosyo-demografik değişkenlere göre mesleki kararsız-
lıklarının farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Örneğin, (Akkoç, 2012, s. 
224) İzmir ilinde farklı türlerdeki ortaöğretim kurumlarından 268 lise öğrencisi 

ile yaptığı çalışmasında, öğrencilerin mesleki kararsızlıklarını “Mesleki Karar 
Envanteri” ile ölçmüştür. Araştırma sonucunda mesleki karar envanteri alt boyut-
ları arasında yer alan akılcı olmayan inançlar puan ortalamaları cinsiyete göre; 
akılcı olmayan inançlar ve dışsal çatışma alt ölçeklerinin puan ortalamaları yaş ve 
sınıf düzeyine göre farklılaşmıştır.

Bir başka araştırmada, Tunceli Meslek Yüksekokulunun farklı bölümlerinde öğ-
renim gören 430 öğrenciye gelecek beklentileri ile ilgili bir çalışma yapılmış-
tır.  Bu çalışmanın sonuçlarına göre meslek yüksekokulu öğrencilerinin gelecek 
beklentileri arasında cinsiyet değişkenine göre kız öğrenciler lehine anlamlı fark 
bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin gelecek beklentileri arasında 3-4 kardeşe sahip 
öğrenciler ile 5 ve daha fazla kardeş sayısına sahip öğrenciler arasında da anlamlı 
fark bulunmuştur (Tuncer, 2011, s. 942).

Önceki paragraflarda da belirtildiği gibi genç bireylerin meslek tercihlerine iliş-
kin çeşitli araştırmalar yapılmıştır, sektörde personele ihtiyaç duyulan mesleğin 
belirlenmesi ve mezunların istihdam sorunu yaşamaması amacıyla da Başkent 
Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu bünyesinde bu çalışma gerçekleştiril-
miştir. Çalışma Ankara ili Kazan ilçesindeki 2 genel lise ve 5 meslek lisesi olmak 
üzere Lise 3 ve 4. sınıfa giden öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı Mayıs 
ayında yapılan bu çalışmaya toplam 382 lise 3 ve 4. sınıf öğrencisi katılmıştır. 
Erkek öğrencilerin mühendislik ve teknik alanları, kız öğrencilerin ise daha çok 
eğitim-öğretim alanlarını geleceğin mesleği olarak gördükleri belirlenmiştir. Bu 
sonuç Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu’nda açılacak yeni prog-
ramlar için bir öngörü olduğu kadar, sektörün ihtiyaçlarına da katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.
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1.  YÖNTEM

1.1.  Araştırmanın Amacı, Modeli ve Hipotezleri 

Bu çalışmada Kazan ilçesinde lise 3 ve lise 4. sınıflarda eğitim gören öğrencile-
rin gelecek kaygılarının, üniversite eğitimine verdikleri önemin ve okuldaki ba-
şarı durumlarının cinsiyet, lise türü ve sınıf gibi demografik değişkenlere göre 
farklılık gösterip göstermediği incelenmek istenmiştir. Bu doğrultuda kurulan 
hipotezler aşağıdadır;

•	 H1:Öğrencilerin gelecek kaygı durumları cinsiyete göre değişim göstermemekte-
dir.

•	 H2:Öğrencilerin gelecek kaygı durumları lise türüne göre değişim göstermemek-
tedir.

•	 H3:Öğrencilerin gelecek kaygı durumları eğitim düzeylerine göre değişim 
göstermemektedir.

•	 H4:Üniversite eğitiminin önemi cinsiyete göre değişim göstermemektedir.

•	 H5:Üniversite eğitiminin önemi lise türüne göre değişim göstermemektedir.

•	 H6:Üniversite eğitiminin önemi eğitim düzeylerine göre değişim göstermemektedir.

•	 H7:Ortalama okul başarı puanı cinsiyete göre değişim göstermemektedir.

•	 H8:Ortalama okul başarı puanı lise türüne göre değişim göstermemektedir.

•	 H9:Ortalama okul başarı puanı eğitim düzeylerine göre değişim göstermemekte-
dir.

•	 H10:Meslek seçimindeki tutum ve davranış puanı cinsiyete göre değişim göster-
memektedir.

•	 H11:Meslek seçimindeki tutum ve davranış puanı lise türüne göre değişim göster-
memektedir.

•	 H12:Meslek seçimindeki tutum ve davranış puanı eğitim düzeylerine göre değişim 
göstermemektedir.

 1.2. Araştırmanın Örneklemi ve Veri Toplama Yöntemi

Çalışma Ankara ili Kazan ilçesindeki 2 genel lise ve 5 meslek lisesi olmak üzere 
Lise 3 ve 4. sınıfa giden öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı Mayıs ayında 
yapılan bu çalışmaya toplam 382 lise 3 ve 4. sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışma 
verileri toplanırken anket yöntemi tercih edilmiştir. Anket formunda demografik 
bilgilerin bulunduğu bölümün yanı sıra öğrencilerin meslek seçimi yaparken gös-
terdikleri davranışlarını belirlemeye yönelik bir ölçek (Yazıcıoğlu, 2008) bulun-
maktadır. Bu ölçek 5’li Likert Ölçeğine göre hazırlanmıştır. 

2.  BULGULAR

2.1.  Geçerlilik- Güvenilirlik Analizleri

Ankette kullanılan ölçeği güvenilirlik düzeyini saptamak amacıyla Reliability ana-
liz, geçerliliğini hesaplamak için de Factor analizi yapılmıştır. Güvenilirlik ana-
lizi sonucu Cronbach Alpha değeri 0,926 olarak bulunmuş ve ankette kullanılan 
ölçek bu değere göre güvenilir kabul edilmiştir. Faktör analizi sonucunda ölçekte 
kullanılan 21 soru 5 faktör altında toplanmış ve KMO test değeri 0,918 olarak bu-
lunmuştur. Aylin Yazıcıoğlu (2008) çalışmasında Cronbach Alpha değerini 0,811 
ve KMO test değerini 0,935 olarak bulmuştur. Bu sonuçların ışığında ölçeğin 
kullanımının uygunluk gösterdiği kararına varılmıştır.
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2.2.  Tanımlayıcı İstatistikler ve Hipotez Testleri

Çalışma kapsamında demografik özellikler cinsiyet, lise türü ve eğitim düzeyi 
olarak belirlenmiştir. Tablo 1’de örneklemin demografik özelliklere göre 
dağılımına ilişkin bulgular verilmiştir.

Tablo 1: Örneklemin Demografik Özelliklere Göre Dağılımı

 # %

Cinsiyet
Kadın 205 53,7

Erkek 177 46,3

Lise Türü

Genel Lise 148 38,7

Meslek Lisesi 234 61,3

Sınıf
Lise 3 258 67,5

Lise 4 124 32,5

Tablo 2: Katılımcıların Öncelikli Meslek Tercihlerinin Demografik Özelliklere Göre 
Dağılımı (%)

 Genel
Cinsiyet Lise Türü Sınıf

Kadın Erkek Genel 
Lise

Meslek 
Lisesi Lise 3 Lise 4

Öğretmen 10,8 14,1 6,9 3,4 15,6 7,8 17,1

Ana Sınıfı Öğ-
retmeni

6,9 12,7 ,0 ,0 11,3 3,9 13,0

Makine Müh 8,2 ,5 17,2 3,4 11,3 7,0 10,6

İnşaat Müh 4,0 ,5 8,0 8,8 ,9 2,7 6,5

Mimar 6,6 8,3 4,6 15,5 ,9 7,0 5,7

Polis 5,5 2,0 9,8 2,7 7,4 6,3 4,1

Avukat 3,7 5,4 1,7 7,4 1,3 5,5 ,0

Katılımcıların tercih ettikleri meslek alanlarının sorgulandığı bu çalışmada %10,8 
ile öğretmenlik öncelikli alan olarak belirlenmiştir. Bu durum demografik özellik-
lere göre farklılaşmaktadır. Tablo 2’de görüldüğü gibi; kadınların tercih ettikleri 
alan %14,1 ile öğretmenlik iken, erkeklerde bu durum %17,2 ile makine mühen-
disliğidir. Genel liseye giden öğrencilerin tercih ettikleri meslek alanı %15,5 ile 
mimarlık iken meslek lisesine giden öğrencilerin tercihleri %15,6 ile öğretmenlik 
olarak belirlenmiştir. Eğitim düzeyine göre bir farklılık bulunamamıştır. Lise 3. 
ve 4. Sınıf öğrencileri tercih ettikleri meslek alanının öğretmenlik olduğunu be-
lirtmişlerdir. 

Katılımcıların gelecek kaygı durumlarına ve üniversite eğitiminin meslek sahibi 
olmada gereklilik durumuna göre demografik özellikler karşılaştırılırken Ki-Kare 
Testi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında kullanılan ölçek sorularının ve okuldaki 
başarı durum değerlendirme sorusunun ortalaması alınarak elde edilen Meslek Se-
çimindeki Tutum ve Davranış Puanlarının ve ortalama başarı puanının demogra-
fik özelliklere göre karşılaştırılmasında Independent Sample t Test kullanılmıştır. 
İlgili analizlerin sonuçları ilerleyen paragraflarda tablolar yardımıyla açılanmıştır.
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Tablo 3: Katılımcıların Gelecek ile İlgili Kaygı Durumlarının Demografik Özelliklere 
Göre Dağılımı (%) ve İlişkilendirilmesi

 Genel

Cinsiyet Lise Türü Sınıf

Kadın Erkek Genel Lise Meslek 
Lisesi Lise 3 Lise 4

Hayır, kaygılı 
değilim

65,2 56,1 75,9 56,5 70,7 61,6 72,6

Evet, kaygı-
lıyım

34,8 43,9 24,1 43,5 29,3 38,4 27,4

p değeri 0,000* 0,005* 0,035*

* p < 0,05

Katılımcıların %65,2’si gelecekten kaygılı olmadıklarını belirtmiştir. Bu oran-
Tablo 3’te görüldüğü gibi; kadınlarda %56,1 , erkeklerde %75,9 , genel lise öğ-
rencilerinde %56,5 , meslek lisesi öğrencilerinde %70,7 , lise 3. Sınıfa giden 
öğrencilerde %61,6 ve lise 4 öğrencilerinde %72,6 olarak detaylandırılabilmek-
tedir.Gelecek kaygı durumu ile demografik özellikler karşılaştırıldığında cinsi-
yet, lise türü ve eğitim düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklı-
lık saptanmıştır (p<0,05). Bu sonuca göre, H1, H2 ve H3hipotezleri reddedilmiştir.

Tablo 4: Katılımcıların Meslek Sahibi Olmak için Üniversite Eğitimini Gerekli Görme 
Durumlarının Demografik Özelliklere Göre Dağılımı (%) ve İlişkilendirilmesi

 Genel

Cinsiyet Lise Türü Sınıf

Kadın Erkek Genel Lise Meslek 
Lisesi Lise 3 Lise 

4

Evet, gere-
kiyor

85,6 87,8 83,1 90,5 82,5 85,7 85,5

Hayır, ge-
rekmiyor

14,4 12,2 16,9 9,5 17,5 14,3 14,5

p değeri 0,187 0,029* 0,964

* p < 0,05

Katılımcıların %85,6’sı meslek sahibi olmak için üniversite eğitiminin gerekli 
olduğunu belirtmiştir. Bu oran  Tablo 4’te görüldüğü gibi; kadınlarda %87,8, 
erkeklerde %83,1 , genel lise öğrencilerinde %90,5 , meslek lisesi öğrencilerinde 
%82,5 , lise 3. Sınıfa giden öğrencilerde %85,7 ve lise 4 öğrencilerinde 
%85,5olarak detaylandırılabilmektedir. Meslek eğitiminin gereklilik durumu 
demografik özellikler ile karşılaştırıldığında lise türleri arasından istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,029 <0,05). Diğer özellikler açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Bu sonuca göre, 
H4,ve H6hipotezleri kabul edilmiş, H5 hipotezi reddedilmiştir.

Tablo 5: Katılımcıların Okuldaki Başarı Durumlarının Demografik Özelliklere 
Göre Dağılımı (%) ve İlişkilendirilmesi

 Genel

Cinsiyet Lise Türü Sınıf

Kadın Erkek Genel 
Lise

Meslek 
Lisesi Lise 3 Lise 4

Çok başarısızım ,3 ,5 ,0 ,7 ,0 ,4 ,0

Başarısızım 2,9 1,5 4,5 4,1 2,1 2,3 4,0

Ne başarılıyım, ne değilim 38,2 33,7 43,5 46,6 32,9 41,9 30,6

Başarılıyım 51,8 57,6 45,2 44,6 56,4 48,4 58,9

Çok başarılıyım 6,8 6,8 6,8 4,1 8,5 7,0 6,5

Ortalama Başarı Puanı 72,4 73,8 70,8 69,5 74,3 71,9 73,5

p değeri 0,057 0,015* 0,209

* p < 0,05

Katılımcıların ortalama başarı puanları 72,4 olarak hesaplanmıştır. Bu oran  Tab-
lo 5’te görüldüğü gibi; kadınlarda 73,8, erkeklerde 70,8 , genel lise öğrencile-
rinde 69,5, meslek lisesi öğrencilerinde 74,3 , lise 3. Sınıfa giden öğrencilerde 
71,9 ve lise 4 öğrencilerinde 73,5 olarak detaylandırılabilmektedir. Ortalama ba-
şarı puanı demografik özellikler ile karşılaştırıldığında lise türleri arasından is-
tatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p=0,015< 0,05). Diğer özellik-
ler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). 
Bu sonuca göre, H7,ve H9hipotezleri kabul edilmiş,  H8hipotezi reddedilmiştir.
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Tablo 6: Katılımcıların Meslek Seçimindeki Tutum ve Davranış Puanlarının De-
mografik Özelliklere Göre İlişkilendirilmesi

Genel

Cinsiyet Lise Türü Sınıf

Kadın Erkek Genel 
Lise

Meslek 
Lisesi Lise 3 Lise 4

Katılım Puanı 48,6 46,8 50,6 49,9 47,8 49,5 46,8

p değeri 0,066 0,334 0,204

* p < 0,05

Katılımcıların genel meslek seçimindeki tutum ve davranış puanı 48,6 olarak he-
saplanmıştır. Bu oran  Tablo 6’da görüldüğü gibi; kadınlarda 46,8 , erkeklerde 
50,6, genel lise öğrencilerinde 49,9 , meslek lisesi öğrencilerinde 47,8 , lise 3. Sı-
nıfa giden öğrencilerde 49,5 ve lise 4 öğrencilerinde 46,8 olarak detaylandırılabil-
mektedir. Meslek seçimindeki tutum ve davranış puanı demografik özellikler ile 
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamamıştır (p>0,05). 
Bu sonuca göre, H10,H11 ve H12hipotezleri kabul edilmiş.

SONUÇ

Çalışma kapsamında Kazan ilçesinde bulunan lise öğrencilerinden üniversite 
eğitiminin öneminin, meslek seçimindeki tutum ve davranışının ve başarı düzey-
lerinin incelenmesi ve öğrencilerin tercih ettikleri meslek alanlarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır.Yapılan çalışmalar da, meslek sahibi olmak için üniversite eğitimi-
nin öneminin lise türlerine göre farklı olduğu (p=0,029), okuldaki başarı durumu-
nun lise türüne göre farklı olduğu (p=0,015) ve katılımcıların gelecek kaygısının 
cinsiyete (p=0,000), lise türüne (p=0,005) ve sınıf düzeyine göre (p=0,035) farklı 
olduğu sonucuna varılmıştır.

Demografik özellikler kişilerin okul hayatındaki başarılarını veya mevcut eğitim 
hakkında verecekleri kararları çok etkilememektedir. Çalışma kapsamında alınan 

demografik özelliklerden sadece lise türüne göre farklılıklar saptanmıştır. Meslek 
liselerinde uygulama ağırlıklı eğitimler verildiği ve bu tarz eğitim almayı tercih 
eden öğrenciler bu liselerde eğitim gördükleri için meslek liselerinde daha çok ba-
şarı görülmektedir. Genel liseler de ise bu başarıya yakın ancak daha düşük bir ba-
şarı söz konusudur. Ancak bu durum üniversite eğitiminin önemi sorgulandığında 
farklılık göstermektedir. Meslek lisesi mezunları hemen iş bulabilirken genel lise 
mezunlarının üniversite eğitimini tamamlayarak ilgi duydukları alanlarda iş bul-
maları gerekmektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlarda bu düşünceye paralel 
olarak bulunmuştur. Genel lisede okuyan öğrencilerin üniversite eğitimini daha 
gerekli bulduğu görülmektedir.

Öğrencilerin meslek tercihlerinin belirlenmesi için yapılan bu çalışmada genel 
olarak öğretmenlik alanı en çok tercih edilen meslek alanı olarak ortaya çıkmış-
tır. Meslek tercihleri demografik özelliklere göre kontrol edildiğinde ise kız öğ-
rencilerin daha çok öğretmenlik alanını, erkek öğrencilerin mühendislik alanını 
belirttikleri görülmüştür. Bu sonuca ek olarak bir diğer farklılaşma da lise türleri 
arasında çıkmıştır. Meslek lisesine giden öğrenciler öğretmenliği tercih ederken 
genel liseye giden öğrenciler mimarlığı tercih etmişlerdir. Ancak bir diğer de-
mografik özellik olan eğitim düzeyinde herhangi bir farklılık saptanamamıştır ve 
öğrencilerin öğretmenliği tercih ettikleri görülmüştür. Ele alınan eğitim düzeyleri 
arasında bir farklılık olmaması yani her ikisinin de lise düzeyi olması bu sonucun 
nedeni açıklamaktadır. Yapılan çalışmalar zaman içerisinde güncelliğini yitire-
ceği için tekrarlanmasında yarar görülmektedir. Daha sonraki çalışmalarda evre-
nin genişletilmesi ve çalışmanın periyodik olarak tekrarlanarak karşılaştırılması 
önerilmektedir.
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İŞ HAYATININ KULUÇKA DÖNEMİ: MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Yusuf YILDIRIM                   Mehmet CENGİZ                   Cihad MERDAN

    Süleyman Demirel Üniversitesi        

ÖZET

Küreselleşen dünyaya hızlı bir şekilde entegre olan ülkemiz, sanayi ve teknoloji 
alanında yaşanılan gelişmeler sonucunda yeni meslek alanlarıyla tanışmaktadır. 
Özellikle ulaşım, sağlık ve mühendislik alanlarında yetişmiş personel ihtiyacı ol-
dukça fazla görülmektedir.1 Ülkemizin kalifiye eleman ihtiyacını karşılayan en 
temel kurumlar arasında meslek yüksekokulları yer almaktadır.

Türkiye’de ilk eğitim 1911 yılında “Kondüktör Fen Mektebi” adıyla bir okulun 
kurulmasıyla başlamıştır. 1974–1975 öğrenim yılından itibaren Milli Eğitim Ba-
kanlığına bağlanan Meslek Yüksekokulları 1982 yılından itibaren üniversiteler 
bünyesinde faaliyetlerini devam ettirmektedir. Ülkenin ihtiyaç duyduğu insan gü-
cünü iki yıl içinde yetiştirmeyi amaçlayan bu okullar, günün şartlarına bağlı ola-
rak iş dünyasının nitelikli personel talebini karşılamaya çalışmaktadır.2

.

1.Canan Uçar, Mehmet A. Özerbaş, “Mesleki Ve Teknik Eğitimin Dünyadaki Ve Türkiye’deki Konumu”, 
Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, C.2, S.2, 2013.
2. Teknikerler Birliği, “Teknikerler”, tekniker.org.tr/?pnum=19&pt=TANITIM, Erişim Tarihi: 05.05.2015
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Çalışmamız sektör ihtiyaçlarının karşılanmasında ve gençlerin iş hayatına 
hazırlanmasında meslek yüksekokullarında geçen eğitim sürecinin 
değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu çalışmada amaca en uygun yöntemin 
“Anket Yöntemi” olduğu belirlenmiştir. Ayrıca anket yöntemi görüşme yöntemi 
ile de desteklenecektir. Anket uygulaması ile elde edilen veriler SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences), istatistik paket programı yardımıyla değerlendi-
rilip analiz edilecektir.

Çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi, meslek yüksekokullarında öğrenim 
gören öğrencilerin ve Isparta’da faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin görüşleri 
alınarak yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, İstihdam, Mesleki Eğitim, Sektörler.

PREPARATION PROCESSTO BUSINESS: VOCATIONAL SCHOOLS

ABSTRACT

Our country that is integrated through globalizing world has been consisted of 
new profession are as the result of the developments in industrial and technology 
fields. Especially seen that health care and engineering field shave been needed 
for educated staff enough much. Vocational Schools have been for the one of the 
major institutions those are provided for qualified staff of our country.

Primary education in Turkey has been started in 1911 by establishing within a 
school named as “Kondüktör Fen Mektebi”. After 1974-1975 education years, 
vocational schools those were collocated through the ministry of national edu-

cation have been proceeding its activities within universities. The schools those 
are aimed for the man power is required by the country forgetting done in 2 years 
have been trying to provide the requisition of the business world’s qualified per-
sonal related with today’s conditions.

Our project has been involved for providing there quirements and getting pre-
pared for the you the people in to the business world in the evaluation that is about 
the process of study in vocational schools. In this Project clearly determined that 
the most appropriate method is survey method. Also survey method will has been 
supported by meeting method. The received datas via survey method will has 
been evaluated and analyzed with SPSS (Statiscal Package for the Social Scienc-
es) pack aged software.

The Project will has been done by taking the students which are where have been 
educating in Süleyman Demirel University and Vocational Schools and sector 
representatives opinions.

Key Words: Vocational Schools, Employment, Vocation Edication, Sectors

1. GİRİŞ

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin kalkınma süreçlerini hızlandıracak 
önemli unsurlardan biri nitelikli elemanlardır. Bu eleman ihtiyaçları meslek 
yüksekokulları tarafından karşılanmaktadır.3 Ülkemizde de bu alandaki ihtiyacı 
karşılamak için 1911 yılında “Kondüktör Fen Mektebi” kurulmuştur. 1974-1975 
öğrenim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığına bağlanan meslek yüksekokul-
ları 1982 yılından itibaren üniversiteler bünyesinde faaliyetlerini devam ettirmek-

3. Erdem Aytekin, Meslek Yüksekokullarındaki Eğitimin Yeterliliği ve Kalite Güvencesi, Mevzuat Dergisi 
Yıl:2 Sayı:23 Kasım, 1999.
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tedir.4 Türkiye’deki meslek yüksekokulu sayısı 2013-2014 yılı itibariyle 103’ü 
devlet 8’i vakıf olmak üzere toplam 111’dir. Yine bu dönem itibariyle 737147 
öğrenci öğrenim görmektedir bunun 460592’si erkek 276555’i kız öğrencilerden 
oluşmaktadır.5 Ülkenin ihtiyaç duyduğu insan gücünü iki yıl içinde yetiştirmeyi 
amaçlayan bu okullar, günün şartlarına bağlı olarak iş dünyasının nitelikli perso-
nel talebini karşılamaya çalışmaktadır.6

Çalışmamız Türkiye’deki sektör ihtiyaçlarını karşılanmasında ve gençlerin iş 
hayatına hazırlanmasında meslek yüksekokullarında geçen eğitim süresinin ve 
meslek yüksekokullarına karşı olan algı düzeyinin değerlendirilmesinin kapsa-
maktadır. Bu çalışmada en uygun yöntemin anket yöntemi olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca öğrencilerle ve sektör temsilcileri ile görüşmeler yapılarak anket çalışması 
desteklenecektir. Anket uygulaması ile elde edilen veriler SPSS istatistik paket 
programı yardımıyla analiz edilecektir. 

2.  ARAŞTIRMANIN AMACI

Meslek yüksekokullarında geçen eğitim süresinin hem ön lisans öğrencileri hem 
de sektör temsilcileri tarafından değerlendirilmesinin yapılması ve buna ilişkin 
önerilerin belirlenmesidir.

3.  ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) meslek yüksekokullarında öğrenim gören 
öğrencilerin eğitim hayatına ilişkin düşüncelerini ve Isparta da faaliyet gösteren 
çeşitli sektör temsilcilerinin görüşlerini kapsamaktadır. Araştırmanın kaynağı olan 
anketlerimiz Meslek yüksekokulu öğrencileri için 15 sorudan, sektör temsilcileri 
için 10 sorudan oluşmaktadır. Anketimize SDÜ’de öğrenim gören farklı meslek 

4. Türkiye’de Mesleki Eğitim Ve Meslek Yüksekokulları http://www.messegitim.com.tr/ti/799/0/TURKI-
YEDE-MESLEKI-EGITIM-VE-MYOLAR, Erişim Tarihi: 24.04.2015

. 5. 2013-2014 Yılı MYO Öğrenci Sayıları https://istatistik.yok.gov.tr/, Erişim Tarihi: 04.05.2015
6. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Yerlerindeki Eğitim, 
Uygulaman ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik, Resmi Gazete, Tarih: 22.05.2002, 
Sayı: 24762.

yüksekokullarından rastgele seçilmiş 368 öğrenci katılmıştır. Bunun 202’si erkek, 
166’sı kız öğrenciden oluşmaktadır. Anketimize Isparta’da hizmet ve imalat sek-
törlerinde faaliyet gösteren 81 sektör temsilcisi katılmıştır. Sektör temsilcileriyle 
anket çalışmaları yüz yüze yapılmıştır.

4.  ARAŞTIRMA BULGULARI

Anketimize SDÜ’de öğrenim gören farklı meslek yüksekokullarından rastgele 
seçilmiş 368 öğrenci katılmıştır. Bunun 202’i erkek, 166’i kız öğrenciden oluş-
maktadır. Anket 19 ayrı programda okuyan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti-
rilmiştir. 

Anketi cevaplandıran öğrencilerden “Meslek yüksekokulu programına kendi 
isteğimle kaydoldum” diyen öğrenci oranı %78,3’dür. Meslek yüksekokuluna 
bakışı olumlu olan öğrenci oranı % 60,3’tür. Meslek yüksekokullarına arkadaş-
larının %52,2’sinin bakışı kararsızdır. Meslek yüksekokullarına karşı ailelerinin 
bakışı olumlu olduğunu belirten öğrenci oranı % 52,5’dir. Meslek yüksekokul-
larının iş hayatına hazırladığını olumlu düşünen öğrenci oranı %53’tür. Öğren-
cilerin %45,9’u teorik derslerin yeterli olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin 
%29,3’ü verilen uygulamalı derslerin yeterliliği konusunda kararsızdır. Öğrenci-
lerin %67,4’ü staj süresini yeterli görmektedir. Meslek Yüksekokullarında verilen 
eğitim süresinin yeterli olduğunu düşünen öğrencilerin oranı %55,9’dur. “Meslek 
yüksekokullarında verilen eğitim süresi daha uzun olmalıdır” diyen öğrenci ora-
nı %40,2 katılmayan oranı %39’dur. Öğrencilerin %41,8’i çevredekilere meslek 
yüksekokullarında eğitim almalarını tavsiye ediyor. Meslek yüksekokullarına ya-
pılan yerleştirmelerin puanla yapılmasını isteyen öğrenci oranı %64,9’dur. Meslek 
yüksekokullarında sosyal ve kültürel faaliyet alanlarının oluşturulması gerektiğini 
düşünen öğrenci oranı %86,4’tür. Meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilere 
askerlik indirimi yapılmasını isteyen öğrenci oranı %64,9’dur. Meslek yükseko-
kullarının ülkenin ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını karşıladığını düşünen 
öğrenci oranı %52,1’dir.
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Anketimize Isparta’da faaliyet gösteren sektörlerden 81 temsilci katılmıştır. 
Bunun 21’i imalat, 60’ı hizmet sektöründen oluşmaktadır. Sektör temsilcilerinin 
eğitim profili % 33 lise, %11 ön lisans ve  %56’sı lisans mezunudur. Sektör tem-
silcilerinden %76,6’sının Meslek yüksekokullarına bakışı olumludur. Meslek 
yüksekokulları mezunlarıyla çalışmayı tercih edenlerin oranı %76,6’dır. Meslek 
yüksekokullarında ki eğitim süresinin iş hayatı için yeterli olduğunu düşünenle-
rin oranı %54,3’tür. Meslek yüksekokullarındaki teorik derslerin yeterli olduğunu 
düşünenlerin oranı %49,4 iken kararsızların oranı %35.8’dir. Meslek yükseko-
kullarındaki uygulamalı derslerin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı %39 iken 
% 45 kararsızdır. Meslek yüksekokullarındaki staj süresinin yeterli olduğunu dü-
şünenlerin oranı %33,3 iken %45,7’si de kararsızdır. Meslek yüksekokullarında 
eğitim süresinin yeterli görenlerin oranı %39,5’dir.  Yakınlarına Meslek yükseko-
kullarında eğitim almalarını tavsiye edenlerin oranı %74,1’dir. Meslek yükseko-
kulları ile yapılacak işbirliğini onaylayanların oranı %87,6’dır.

5.  DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

Öğrencilerin büyük bir bölümü Meslek yüksekokullarının Türkiye’deki ara ele-
man ihtiyacını karşıladığını düşündüğünden kendi istekleriyle bölümlere kayıt 
yaptırmaktadırlar. Meslek yüksekokullarına karşı ailelerin bakışı olumlu iken ar-
kadaş çevresi kararsız kalmaktadır. Öğrenciler teorik derslerin yeterli olduğunu 
düşünmekle birlikte uygulamalı dersler konusunda Meslek yüksekokullarının 
yetersiz kaldığını düşünmektedirler. Sektör temsilcileri ile yaptığımız anketlerde 
görülmüştür ki üniversiteler ile sektörler arasında işbirliğinin artırılmasıyla birlik-
te öğrenci niteliğinin artacağı düşünülmektedir. 

Özellikle küçük yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren Meslek yüksekokulla-
rında öğrencilere boş zamanlarını değerlendirebilecek imkânlar sağlanmalıdır. 
İlçelerde kurulan meslek yüksekokullarında özellikle sosyal ve kültürel yönden 
zayıf kalmakta buda öğrencilerin meslek yüksekokullarına bakışlarını olumsuz 
yönde etkilemektedir. 

Meslek yüksekokul mezunları kamu ve özel sektör organizasyonlarında alanları-
na ilişkin kadrolarda yer almalıdırlar. 

Meslek yüksekokullarındaki programların çeşitli olması tüm sektörlerde ara ele-
man ihtiyacını karşılayabilecek donanımlı insan kaynağını iş dünyasının hizmeti-
ne sunmaktadır. Ancak meslek yüksekokullarındaki program çeşitliliğinin artırıl-
ması kaliteyi düşürmemelidir. 

Çevredeki itibarlarını arttıracak uygulamalara yer verilmelidir. Örneğin askerlik 
süresinde indirim yapılmalıdır. Böylece meslek yüksekokullarına olan ilgi artırı-
labilir. 

Uluslararası standartlarda bir meslek elemanı yetiştirebilmek için gerekli olan alt-
yapı hizmetleri sağlanmalıdır. Meslek yüksekokulları laboratuarlarıyla ve sınıf-
larıyla yüksek standartlara sahip olması gerekmektedir. Böylece sektörün ihtiyaç 
duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirilebilir. Bununla birlikte meslek yüksekokul 
mezunları bilgi birikimleriyle ve sektör tecrübeleriyle ileride daha uzman kadro-
lara erişmeleri mümkündür. 

Sektörle yaptığımız çalışmalara göre meslek yüksekokul mezunları sektörün ih-
tiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını karşılamaktadır. Ancak sektör ve üniversite 
arasında daha yakın işbirlikleri oluşturularak sistem daha verimli hale getirilebilir. 
Böylece meslek yüksekokul mezunları daha rahat iş bulabilirken, sektörde ihtiyaç 
duyduğu nitelikli elemanı kendine göre şekillendirebilir. 
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İLETİŞİM AÇISINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE SINAVSIZ 
GEÇİŞ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet TATOĞLU 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

ÖZET

Bu araştırmanın amacı 2002 yılı öncesi merkezi sınav ile 2002 yılı sonrasında 
ise sınavsız geçiş sistemi ile Meslek Yüksekokullarına gelen öğrenciler arasında 
öğrenci sayıları açısından bir karşılaştırma yapmak suretiyle ortaya çıkan iletişim 
sorunlarının tespiti ve buna ilişkin çözüm modellerinin geliştirilmesidir. Bu çalış-
mada doküman inceleme yöntemi kullanılacaktır. 

Son yıllarda üniversitelere olan talebin artması ile YÖK, kapasite artışına giderek 
öğrencileri mutlaka bir eğitim kurumuna yerleştirmeye çalışmaktadır. Bu doğ-
rultuda üniversitelerimiz kapasitelerinin üzerinde öğrenci alarak eğitim öğretim 
yapmak zorunda kalmaktadır. Ülkemizde öğrenci başına düşen öğretim elemanı 
sayısı dünya standartlarının çok altındadır. 

Meslek yüksekokulları iş dünyasına ara eleman yetiştiren eğitim kurumlarıdır 
burada verilen derslerin bir kısmı atölyelerde öğrenci ile birebir iletişim içinde 
geçmektedir bu açıdan öğrenci sayısının fazla olması öğrenci öğretim elemanı 
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iletişimini olumsuz etkilemektedir.     

 İletişim alanındaki teknolojik gelişmeler insanlar ve piyasaları birbiriyle daha 
kolay irtibat kurabilir hale getirmiştir. Küresel manadaki bu değişimleri ortaya 
çıkaran en önemli nedenler ise ulaşım, enformasyon ve iletişim alanındaki hızlı 
gelişmelerdir.

İletişim stratejileri ve markalaşma sürecinde Meslek yüksekokullarının lokomotif 
görevi yapması için ise fiziki şartları, laboratuar imkanları ile öğretim elemanı 
sayısının yükseltilmesi, alınan öğrencilerin mutlaka bir sınava tabi tutulması ile 
bölüm başına öğrenci sayılarının ise maksimum 25 kişi ile sınırlandırılması ge-
rekmektedir.       

H.Lasswell’ in ifadesinde; Kim, Kime, Neyi hangi kanalla ve hangi etki ile söy-
lüyor sorusuna dayanarak çeşitli araştırma alanları geliştirilmiştir, Sonuç olarak 
etkili bir iletişim bazı tedbirleri almayı gerektirir, eğitim sistemimiz şuan bu ted-
birlere muhtaçtır.

Anahtar Kelimeler: Strateji, Kapasite, Küreselleşme, İletişim

ASSESSMENT OF VOCATIONAL COLLEGES AND OPEN ADMISSION 
SYSTEM TO COLLEGES IN TERMS OF COMMUNICATION

ABSTRACT

The objective of this study is to identify the communication problems of students 
who were granted open admission to vocational colleges, directly from technical 
high schools as of 2002 and  those admitted with a central examination prior to 

2002 by comparing the number of students and to propose resolution models. 
Document analysis method is to be used in this study.

In recent years, since the demand by high school students to universities has in-
creased,the Supreme Council of Higher Education,  (YÖK), makes every effort 
to accept as many admissions as possible by increasing capacities of universities. 
In this respect, our universities have to teach too many students, which is beyond 
their capacity. The number of lecturers with academic title per student is much 
lower than world standards.

Vocational Colleges are educational institutions which provide business world 
with intermediate staff. Part of the courses takes place at workshops and some oc-
cur on face to face, communicative basis. In this respect, high number of students 
affects student-lecturer communication negatively. Additionally, lack of academic 
and general knowlege of open admission students affects the communication bad-
ly. Maths and English, in particular, are quite inefficients.

Technological developments in communication, today, help people and markets 
to easily get in contact with each other. Major contributors to these global chang-
es are simply the swift advancements in the fields of transportation, information 
technology and communication. 

For Vocational Colleges to adopt an active role, through the process of communi-
cation and branding, there’s a certain need to the restriction of number of students 
to 25 max. for each department; to the enhancement of physical conditions, num-
ber of lecturers and lab facilities.

Various study fields have been developed, based on H. Lasswell’s statement; 
“Who says what, to whom and with which effect?” After all, efficient education 
requires necessary measures to be taken and our education system needs those 
measures now.

Key Words: Strategy, Capacity, Globalization, Communication
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GİRİŞ

Teknolojide yaşanan gelişmeler pazarın küreselleşmesi, iletişim imkanlarının art-
ması, bilgi paylaşımının ve lojistik hizmetlerinin çeşitlenmesi, serbest ticaretteki 
engellerin kaldırılması ülkelerin ekonomilerini etkilemiş ve rekabeti ortaya çıkar-
mıştır. Artan rekabet ortamında firmalar ürettikleri mal ve hizmeti zamanında ve 
kaliteli olarak teslim etme konusunda daha dikkatli, teknolojiyi takip eden, uygu-
layan, kaliteli mal ve hizmet üretebilen nitelikli iş gücünü ön plana çıkarmıştır. 
Ayrıca imkanların etkili ve verimli kullanımını az kaynak ile maksimum fayda 
sağlama ilkesinin hayata geçirilmesi küreselleşen dünyada zorunlu hale gelmiştir, 
Knut Wicksell’e göre ekonomi tanımı; “Maddi bir gereksinimi tatmin etmek, en 
az zahmet ve fedakarlık karşılığında hedeflenen veya mümkün olan sonucu almak 
üzere harcanan sistemli çabalar ekonomik olayları ve ekonomik faaliyeti oluştu-
rur” (Gürler, 2008, s.2).

Ülkemizde uluslararası rekabete uyum sağlayabilecek mal ve hizmetlerin 
üretilmesinde görev alacak işgücünün yetiştirilmesinde eksiklikler olduğu 
görülmüştür. Bu çerçevede 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Beş yıllık 
kalkınma planları ve hükümet programlarında belirlenen hedef ve politikalar doğ-
rultusunda 16. Milli Eğitim Şurası’nda bazı kararlar alınmış ve 8 yıllık ilköğretim 
üzerine mesleki ve teknik eğitim ağırlıklı bir sistemin oluşturulması görüşü kabul 
edilmiştir. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 2001-2002 öğretim yılında okul-
laşma oranlarının zorunlu 8 yıllık eğitimde %100 genel liselerde %40.5 Meslek 
liselerinde %34.5 Yükseköğretimde ise %31 olması hedeflenmiştir. Ülkemizin gi-
derek artan mesleki ve teknik etiğim ihtiyacını karşılamak maksadıyla Milli Eği-
tim Bakanlığınca yapılan çalışmalarda Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde olduğu 
gibi Milli Eğitim sisteminin mesleki ve teknik eğitim ağırlıklı olması, okullaşma 
oranının genel eğitimde %35 mesleki eğitimde ise %65 olması düşünülmüştür. 
2000-2001 eğitim öğretim yılı itibarıyla 555 MYO’dan 413 ‘ü faal durumdadır. 
2002 yılı itibarıyla bu okullarda 298 program türünde eğitim öğretim yapılmak-

tadır.Tüm Yükseköğretim sisteminde sayı bakımından yeterli öğretim elemanı 
sorunu vardır, 2000-2001 yılı itibarıyla MYO’larında görev yapan öğretim 
elemanı sayısı 5307 olup öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 46’dır, bu 
oran Almanya’da 5, Avustralya’da 8, Belçika’ da 10, Hollanda’da 14, Japonya’da 
9, Macaristan’da 11’dir (MEB-YÖK 2002, s.2-5).

1.  AMAÇ

Bu araştırmanın amacı 2002 yılı öncesi merkezi sınav ile,  2002 yılı sonrasında 
ise sınavsız geçiş sistemi ile meslek yüksekokullarına gelen öğrenciler arasında 
öğrenci sayıları açısından bir karşılaştırma yapmak suretiyle ortaya çıkan iletişim 
sorunlarının tespiti ve buna ilişkin çözüm modellerinin geliştirilmesidir. 

2.  YÖNTEM

Bu çalışmada meslek yüksekokullarımızla ilgili tüm sayısal veriler doküman ince-
leme yöntemine göre değerlendirilecektir. Örnek olarak ise Rize, şimdiki ismiyle 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, eski adıyla KTÜ Rize Meslek Yüksekokulu 
öğrenci sayıları konu edilecektir. 

3.  VERİ TOPLANMASI VE ANALİZİ

Araştırmada elde edilecek bilgiler YÖK, ÖSYM, ilgili makaleler, KTÜ, Re-
cep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve diğer yazılı belgelerden temin edilecek ve 
sınavsız geçiş öncesi ile sonrası değerlendirme konusu yapılacaktır.

4.  MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Meslek yüksekokulları sanayi üniversite işbirliğinin yoğun olarak yapılmaya ça-
lışıldığı yüksek öğretim kurumlarıdır. Bu okullarımız yıllarca işletmelerin ara ele-
man ihtiyacını başarı ile karşılamıştır. Günümüzde teknolojinin bütün imkanla-
rının sanayi kollarında başarı ile kullanılmasıyla birlikte iyi eğitilmiş çalışanlara 
ihtiyaç artmaktadır.
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4702 sayılı sınavsız geçiş yasası uyarınca, mesleki ve teknik ortaöğretim kurum-
larından meslek yüksekokullarına (MYO) 2002–2003 öğretim yılında sınavsız 
geçiş sistemi ile öğrenci alımına başlanmıştır. Yasa gereği her ilde (en az bir) 
mesleki ve teknik eğitim bölgesi (METEB) oluşturulmuştur. Yasayla öğrencilere 
öncelikle kendi METEB bölgelerindeki MYO’ları tercih etme zorunluluğu geti-
rilmiştir (Henden, 2006, s.2-3). 

Uygulamanın ikinci yılında öncelik mesleki ve teknik eğitimde olmak üzere okul-
lardaki boş kalan kontenjanlara ek kontenjan döneminde genel liselerden de öğ-
renci alınması esası getirilmiştir (ÖSYM, 2003).

Yükseköğretim Kurulunun direktifleri doğrultusunda, Endüstriyel Eğitim Proje-
si Başkanlığı sistemi değerlendirmek üzere 26–28 Kasım 2004 tarihleri arasın-
da 1.Ulusal Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı düzenlemiştir. Toplan-
tıda meslek yüksekokulların sorunları irdelenmiş ve sorunlar 6 gruba ayrılarak, 
6 komisyon oluşturulmuştur. Sonuç raporu değerlendirme toplantısı ise 07 Ocak 
2005’de Tokat’ta yapılmıştır. Rapordan bazı alıntılar aşağıda verilmiştir. Öğrenci-
lerin bir kısmı, askerlik görevini erteletmek, ailesinin sağlık sigorta güvencesin-
den bir süre daha faydalanmak veya üniversitenin diğer katkılarından yararlan-
mak amacıyla meslek yüksek okullarına gelmektedirler. Meslek yüksekokulları 
hızla üniversite niteliğini kaybetmektedir. Öğrencilerin bir kısmı ders araç-gereci 
almamakta, hatta not tutmak için kâğıt kalem bulundurmamaktadır.

Meslek yüksekokullarında basit matematik işlemlerini bile bilmeyen öğrenciler 
mevcuttur. Okullarda bayan öğrencilere kaba ve sert davranışların yanında, disip-
linsizliklerin arttığı görülmektedir. Lise döneminde haftanın üç gününü sanayide 
geçiren öğrencilerde, öğrenci davranışlarının yerine çırak davranışlarının hâkim 
olduğu belirlenmiştir. Bu durum sadece öğrenciler arasındaki ilişkileri değil, öğ-
retim elemanlarıyla olan ilişkileri de etkilemektedir. Sınavsız geçiş yasasının uy-
gulayıcısı konumundaki meslek yüksekokulu müdürleri öğrencilerin başarılarının 
çok düşük düzeyde olduğunu beyan ederek sınavsız geçiş yasası ile getirilen sis-
temin sonlandırılması yönünde görüş bildirmişlerdir (YÖK, 2004).

Dolayısıyla bu okullarımızla ilgili YÖK ve diğer yetkili ve ilgili STK’ların da 
bu sorunun çözümünde gerekli katkıyı sunmaları geleceğimiz ve ülke ekonomisi 
açısından son derece önemlidir.

İki yıllık meslek yüksekokullarının örgün eğitimdeki payı % 25,3, toplam payı ise 
% 16,8'dir. Ülkemizde meslek yüksekokullarına benzer kısa süreli yükseköğretim 
kurumlarının, gelişmiş ülkelerin yükseköğretim sistemleri içerisindeki payı % 
30›un üzerindedir. Lisans eğitimindeki kapasite yetersizliğinin 2. Öğretim ile 
kapatılmaya çalışıldığı düşünülmektedir. İkinci öğretimin ön lisans programında 
okuyanların sayısı bile 4 yıllık yüksekokullarda okuyan öğrencilerin sayısından 
önemli ölçüde fazladır (TUBİTAK, s.7). Ülkemizin kalkınması, refah seviyesinin 
artması ve AB’ ye giriş sürecinde dünya ile rekabet edecek konuma gelmek 
yetenekli ve bilgili insan gücüyle mümkündür (Gürsoy, 2010).

Meslek yüksekokullarımız ile ilgili bazı istatistiki veriler aşağıda sunulmuştur.

Tablo 1: MYO’lara Yerleşenler Arasında Mesleki ve Teknik Lise Çıkışlı Adayların 
Yüzdesi

Yıl       Sayı                 Yerleşenler İçindeki %

1995    28.909    42,2
1996    32.784     41,3
1997     38.486                   38,2
1998     32.922     37,2
1999    48.485     48,4
2000     56.674     53,6
2001     67.848                                    52,4
2002     166.402    85.9
2003     121.599                                  75,7

                Kaynak: YÖK, “Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu”, Mart  
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         Tablo 2: 2001 ÖSYS Yükseköğretim Programları Örgün Kontenjan Tablosu 

                                        LİSANS           ÖNLİSANS          TOPLAM
Devlet Üniversiteleri         151920             118641                  270561
Vakıf Üniversiteleri             16790                6400                    23190
KKTC Üniversiteleri           10147                2011                    12158
Diğer Devletlerdeki Üni.       2389                      5                     2394
TOPLAM                          181246             127057                  308303

Kaynak: http://osym.gov.tr/belge/1-5079/ (2001)

Tablo 3: Vakıf Üniversiteleri, Birim, Öğretim Elemanı ve Öğrenci Sayıları (2005-2006)

            Fakülte  Y.Okul   MYO   Öğrenci sayısı   Öğr. Üyesi Öğretim Elemanı
Devlet      556       237      494      1.126.920            29.571               74.307  
Vakıf       132         31        28           99.197             2.524                 7.943   

Kaynak: YÖK, Vakıf Üniversiteleri Raporu, 2007, s. 11.

Tablo 4:  Rize Meslek Yüksekokulu 2001-2005 Yılı Sınavsız Geçiş Öncesi 
Ve Sonrası Kontenjanları(Bu tarihlerde okul KTÜ Rize MYO olarak faaliyet  

göstermektedir)          

                                         2001               2005

Makine 60                 100

Makine(İÖ) 60                 100

Elektrik 40                 100

Elektrik(İÖ) 40                 100

İnşaat 60                 100

İnşaat(İÖ) 60                 100

   Kaynak: http://osym.gov.tr/dosya/1-29197/h/tb3.pdf (2001)
Kaynak: http://osym.gov.tr/dosya/1-28278/h/4.pdf (2005)

Tablo 5: Rize Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Sayıları

                      2001        2005
Makine    5 5
Elektrik              3              3
İnşaat                 4              7

                             Kaynak: http://erdogan.edu.tr/myo/tbmyo/page_id=578 

5.  İLETİŞİM AÇISINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Küreselleşme her alanda dünyada hızlı bir değişim ve dönüşüme neden olmakta-
dır. Günümüzde ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasal sınırların etkisini kaybet-
tiği mal, hizmet ve insan hareketinin olduğu herkesin her şeyden haberdar olduğu 
bir dünyada yaşamaktayız (Acar, 2009, s.6.). Bu manada dünya pazarlarında ra-
kipleriyle rekabet edebilecek ürünleri piyasaya sunmak zorundayız. Bu üretimi 
yaparken kalifiye eleman çalıştırmak ürünün üretilmesinde en önemli maddeler-
den birisidir. İşte bu noktada Meslek yüksekokullarının işlevi önem arz etmekte-
dir. Yukarıda verilen sayısal verilerden yola çıkarak yaklaşık 120.000 öğrencimiz 
bu okullarda eğitim görmekte fakültelerde okuyan öğrencilerimizle birlikte bu 
sayı 1 Milyonu aşmaktadır, bu sayılar Avrupa’ da bir çok ülke nüfusuna yakındır.

Teknolojide yaşanan gelişmeler ve globalleşmenin de etkisiyle toplumsal hayatta 
ortaya çıkan değişimler firmaların pazarlamaya bakışlarında farklılaşmaya neden 
olmaktadır (Elden vd., 2011, s. 43). Artık insan merkezli düşünme zamanıdır pa-
zarlama 1900’lü yılların pazarlaması değildir, 1930 da Henry Ford ürettiği otomo-
billeri sadece siyah olarak piyasaya sürmekteydi şimdi ise bu demode olmuş bir 
yaklaşım olarak arşivde kalmıştır (Çağlar-Kılıç, 2008, s. 8).

Bütün bu veriler ışığında eğitimli insana olan ihtiyaç her safhada ve alanda orta-
ya çıkmaktadır. 2001 yılına kadar olan zaman içerisinde MYO’larımızda sınavla 
gelen öğrenciler arasından Mühendislik fakültelerine giden ve başarılı olan 
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öğrencilerimiz mevcuttu, 2002 yılından sonra sınavsız geçiş sistemiyle birlikte 
okullarımıza gelen öğrencilerde bu başarı sağlanamamıştır. Tablo 4 incelendiğinde 
öğrenci sayılarına paralel olarak Öğretim elemanı sayısının artmadığı görülecektir. 
İletişim tarafı eksik kalan bir eğitim öğretim sisteminde ise başarı beklemek 
hayalcilik olur. Meslek yüksekokulu atölyelerde işlenen el becerileri ile torna,fre-
ze, CNC, İnşaat deneyleri gibi dersleri içermektedir, bu saatlerde öğrenci ile mut-
laka iletişim üst seviyede olmalıdır. İletişim engellerinden biriside çok kalabalık 
ortamlardır, öğrenci sayısı fazla olunca iletişim aksamaya başlamaktadır, yeterli 
ilgi ve alaka gösterilememektedir (Kırmızı, 2007).

6.  BULGULAR

Yapılan bu çalışmada istatistiki verilerden yararlanarak sayılar üzerinden bir de-
ğerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Gerek YÖK, gerekse Üniversitelerimizin yö-
neticileri öğrenci profilinin 2001 öncesi ile mukayese edilemeyecek derecede dü-
şük olduğu sınavsız geçiş sisteminin mutlaka tekrar gözden geçirilmesi gerektiği 
konusunda ortak bir kanaat oluştuğu görülmüştür.

SONUÇ

Prof. Dr. Nevzat Tarhan Hoca’nın sözü ile “Rekabet bisiklet binmeye benzer, du-
rursanız düşersiniz, eğer dünya ile küresel bir manada rekabet etmek istiyorsanız 
bu eğitimli insan gücüyle olabilir. Dünyada savaş yoluyla ülkelerin ele geçirilmesi 
ve sömürgecilik faaliyeti yapması dönemi kapanmıştır.” Artık ekonomik manada 
savaşlar yapılmaktadır, küresel sermaye her ülkede faaliyet göstermekte satışlar 
yapmaktadır örneğin Mc Donalds da olduğu gibi bizim unumuzla, patatesimizi 
ve köftemizi pişirip insanımızı da çalıştırarak bizim malımızı bize satmakta ve 
marka parası almaktadır işte böyle bir dünyada mutlaka katma değeri yüksek olan 
marka ürünler üretmek zorundayız ülkemizin geleceği açısından bu marka kimliği 
son derece önemlidir çünkü marka bir üründen fazlasıdır (Aker, 2014, s. 88). 

Sonuç olarak meslek yüksekokullarında eğitimin kaliteli olabilmesi için aşağıda 
sunacağım bazı önerilerim olacaktır;

•	 Bölümlere alınan öğrenci sayıları maximum 25 kişi olmalıdır.

•	 İkinci öğretim kaldırılmalıdır.

•	 Öğretim elemanı sayları artırılmalı, öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısı 
Avrupa standartlarına çıkarılmalıdır.

•	 Öğretim elemanı maaş ve özlük hakları bakımından iyileştirilmelidir.

•	 Okullardaki fiziki ortamlar modern hale getirilmelidir.

•	 Sınavsız geçiş mutlaka kaldırılmalıdır.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI MEZUNLARININ 
İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gizem AKALP                                     Özlem KAYA

Uludağ Üniversitesi                              Hitit Üniversitesi

ÖZET

Ülkemizde yıllık ortalama 74000 kaza meydana gelmekte; bunun neticesinde 
1152 çalışan yaşamını yitirmekte, 1888 çalışan ise ömür boyu sakat kalmaktadır. 
İş kazalarının ülkemize yıllık maliyeti ise 40 milyar TL civarındadır. İş kazalarının 
% 98’i, meslek hastalıklarının ise tamamı önlenebilir niteliktedir. Önlemenin yolu 
da eğitimden geçmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliğine (İSG) yönelik sorunların 
çözümünde eğitimin öncelikli ve önemli bir yeri olduğu, bu konuda alınacak 
önlemlerin amacına ulaşmasının ilk koşulunun da eğitim olduğu daima dikkate 
alınmalıdır. 

Hem büyüyen ekonomimize hem de yeni İSG kanunundaki düzenlemelere paralel 
olarak bu alanda eğitilmiş nitelikli insan gücüne duyulan talep artmıştır. Ülkemizde 
en yaygın formal İSG eğitimi meslek yüksekokullarında verilmektedir. Bu 
ihtiyaca cevap verebilmek için gerek vakıf gerekse devlet üniversitelerinin Meslek 
Yüksekokulları bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği programlarının sayısı hızla artmaktadır. 2011 yılında bu alanda eğitim 
veren toplam 15 program varken 2014 yılında bu sayı 49’a çıkmıştır.

314313



I. Ulusal Şişli Sempozyumu

İSG gibi disiplinlerarası, yeterli eğitim ve deneyime mutlak ihtiyaç duyulan bir 
alandaki hızlı artış başka problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada 
kazaların önlenmesinde kritik bir öneme sahip olan, Türkiye’deki İSG eğitimi 
değerlendirilmiştir. Genel olarak tüm İSG eğitimi 2014 ÖSYS Yükseköğretim 
Programları ve Kontenjanları Kılavuzu temel alınarak incelenmiş, özellikle 
meslek yüksekokulları bünyesinde yürütülen İSG eğitiminin sorunları ortaya 
konulmuş, çözüm önerilerinde bulunulmuş, İSG Ön lisans mezunlarının istihdam 
edilebilirliği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Yüksekokulu, İş Kazası, İş 
Sağlığı Güvenliği Eğitimi

ABSTRACT

 Work-related accidents, remains an important problem in the magnitude of both at 
the social and economic consequences for Turkey. In our country approximately 
74000 accidents occur in a year; as a result of this, 1152 workers lost his/her lives, 
1888 worker became handicapped forever. The cost of work related accidents for 
our country is about 40 billion Turkish Liras. 98 % of work-related accidents and 
all of the occupational diseases are preventable. The way to prevent them is of 
course education. 

In parallel with both in economic growth and the new Occupational Health and 
Safety (OHS) law regulations the demand for the qualified manpower on OHS 
has increased. In our country, the most common formal OHS training is provided 
by Vocational High Schools (VHS). To meet this need in our country, the number 
of Occupational Health and Safety, Worker Health and Work Safety programs 
which are set up in VHS of both public and private (foundation) universities, are 
increasing rapidly. Where there were 15 programs in 2011, this number increased 

49 in 2014. In such an area which certainly need adequate education and experience 
like inter disciplines area OHS, this rapid increase bring other problems (quality 
of education) together. In this research, OHS education and training in Turkey 
which has a critical role in the prevention of accidents, is evaluated. In general, 
all the Turkish Education System on OHS training are examined, in particular 
OHS training conducted within VHSs put forward their problems and solution 
suggestions are made.

Key Words: Occupational Accidents; Occupational Safety; Occupational Safety 
Sducation; Vocational High Schools

1.  GİRİŞ VE AMAÇ

İş güvenliği ile ilgili birçok tanım olmasına rağmen genel olarak ele alındığında 
işyeri risklerinin belirlenmesi, güvenlik tedbirlerinin alınması, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının önlenmesi gibi konuları kapsamaktadır. Disiplinlerarası 
bir çalışma alanı olan İSG faaliyetleri; çalışanları korumak, işletme ve üretim 
güvenliğini sağlamak amaçlı sistemli ve bilimsel çalışmalardır. Bu nedenle iş 
güvenliği çalışmalarını yürütmek üzere özellikle bu konuda eğitimli bireylere 
gereksinim vardır. Ülkemizde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
kanununun ilgili yönetmelik gereği iş güvenliği çalışmalarını yürütecek kişi 
iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanlığı yapacak kişilerin başında ise 
mühendisler ve teknik elemanlar gelmektedir. 

Mühendis ve teknik elemanların çok çeşitli bölüm ve programlarla yetiştirilmelerine 
karşılık, endüstride görev alabilecekleri olası ortak sorumluluk alanları iş 
güvenliğidir. Bu mühendis ve teknik elemanların çalışacakları sektörlerdeki 
farklılıklar göz önüne alındığında işyerlerinde karşılaşacakları riskler farklı olsa 
da belirli bir düzeyde İSG eğitimine ihtiyaçları vardır. Yapılan araştırmaların 
sonuçları göstermektedir ki meydana gelen iş kazalarının %98’i önlenebilir 
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niteliktedir. Bu sonuçlar dikkate alındığında iş kazalarının azaltılmasındaki en 
temel faktörün İSG eğitimleri olduğu da yadsınamaz bir gerçektir.

İSG İnşaat, Elektrik, Maden, Kimya, Makine gibi pek çok mühendislik dalıyla 
beraber, Tıp, Eğitim, Hukuk, Psikoloji gibi çeşitli bilim dallarından yararlanan çok 
disiplinli bir bilimdir. Bu durum İSG konusunu görece karmaşık ve öğrenilmesi 
güç hale getirmektedir. Ayrıca, çoğu bilim dalına göre daha yoğun uygulamalı 
eğitim gerektirmekte, temel konuların öğrenilmesi bakımından daha uzun bir 
süreye gereksinim duymaktadır. Bu açıdan, ülkemizde halen var olan ön lisans, 
lisans ve yüksek lisans eğitiminin, hem zaman hem de içerik açısından yeterli 
olduğunu söylemek mümkün değildir (Ceylan,2012).

Ülkemizde en yaygın formal İSG eğitimi Meslek Yüksekokullarında verilmektedir. 
Bu ihtiyaca cevap verebilmek için gerek vakıf gerekse devlet üniversitelerinin 
meslek yüksekokulları bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği, İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği programlarının sayısı hızla artmaktadır. 2011 yılında bu alanda 
eğitim veren toplam 15 program varken 2014 yılında bu sayı 49’a çıkmıştır.

İSG gibi disiplinlerarası, yeterli eğitim ve deneyime mutlak ihtiyaç duyulan bir 
alandaki hızlı artış başka problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada 
kazaların önlenmesinde kritik bir öneme sahip olan, Türkiye’deki İSG eğitimi 
değerlendirilmiştir. Genel olarak tüm İSG eğitimi 2014 ÖSYS Yükseköğretim 
Programları ve Kontenjanları Kılavuzu temel alınarak incelenmiş, özellikle 
meslek yüksekokulları bünyesinde yürütülen İSG eğitiminin sorunları ortaya 
konulmuş, çözüm önerilerinde bulunulmuş, İSG Ön lisans mezunlarının istihdam 
edilebilirliği değerlendirilmiştir.

2.  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN AMACI

İSG eğitiminin amacı, 15/05/2013 tarih ve 28648 sayılı resmi gazetede yayınlanan 
“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelikte”, “İş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş 

kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları 
konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler 
ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretmek ve iş sağlığı ve 
güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır” şeklinde ifade 
edilmektedir (Resmi Gazete). Bu kapsamda işveren, programların hazırlanması 
ve uygulanmasını, eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, 
çalışanların bu programlara katılmasını, program sonunda katılanlar için katılım 
belgesi düzenlenmesini sağlamaktadır.

3. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİ

Bugün bir iş yerinde etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin 
uygulanmasının, o iş yerinde çalışanların moralini yükselttiği, iş verimini arttırdığı, 
iş kazaları ve meslek hastalıklarını azalttığı, işçi-işveren ilişkilerini olumlu yönde 
etkilediği herkesçe bilinen bir gerçektir. Bir ülkenin gelişmesi, insan gücünün 
ve doğal kaynakların en etkili ve en verimli bir şekilde kullanılmasına bağlıdır 
(Fabiano vd., 2007) Türk endüstrisinin en önemli ihtiyacı da üstün nitelikli 
teknik insan gücü olduğuna göre, İSG eğitimine gereken önemin verilmesi de 
kaçınılmazdır.

Mesleki kaza ve hastalıkların yarattığı ekonomik kayıplar yanında sosyal kayıplar 
da göz önüne alındığında, günümüzde önleyici İSG faaliyetlerinin daha önemli ve 
öncelikli olduğu birçok çalışmada ortaya konmuştur. Bu kapsamda ülkemizde de 
yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği en temel 
konu önleyici yaklaşım ilkesidir. 

İSG’ye ilişkin sorunların çözümünde eğitimin öncelikli ve önemli bir rol oynadığı; 
İSG konusundaki önlemlerin amacına ulaşmasının, çalışanların eğitimli olmasına 
bağlı bulunduğu öğretide daima vurgulanmıştır. Gerçekten de eğitimsizlik, 
talimatlara aykırı davranışlar ve iş güvenliği konularında bilinç eksikliği, iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının önde gelen nedenleri olmaktadır (Yılmaz, 
2009).
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Ancak en önemli sorun İSG eğitimi denildiğinde sadece çalışanların eğitiminin 
akla gelmesidir. Oysa İSG konusundaki eğitimlerin bir kültür sorunu olduğu 
gerçeği kabul edilmelidir. Çalışanların istihdamı esnasında korunması en temeli 
oluştursa da İSG kültürünün oluşturulması ve bireyin bu kültüre sahip olması 
açısından eğitimlere ailede başlanması gerekmektedir. Bundan sonrasında ise İSG 
eğitimi ilköğretimden devam ederek üniversite eğitimi tamamlanıncaya kadar tüm 
eğitim kademeleri ile bütünleştirilmelidir.

Yeterlilikleri sürekli tartışılsa da, halen sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara 
elemanları yetiştiren meslek yüksekokullarımızın fonksiyonu tartışılmayacak 
kadar önemlidir. Mesleki eğitim öğrencileri, okulda gördükleri dersleri atölye ve 
işyerlerinde uygulamalı olarak da gördüklerinden iş güvenliği konusunda yeterlik 
sahibi olmaları gereklidir.

Meslek yüksekokullarının İSG bölümünden mezun olanlar, İSG teknikeri unvanı 
almaktadırlar. Bu kişilerin İSG uzmanı olarak çalışabilmeleri için, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının kontrolünde yürütülen İSG uzmanlığı kurslarına 
katılması ve yılda iki defa ÖSYM tarafından yapılan sınavda başarılı olma şartı 
aranmaktadır. İSG teknikerleri, işyerlerini, işin yürütülmesi nedeniyle oluşabilecek 
tehlikelerden korumak ve çalışanların sağlığına zarar verebilecek koşullardan 
arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için bir plan dahilinde iş 
güvenliği ile görevli mühendise bağlı olarak çalışan kişidir. İSG teknikerlerinin 
görevleri:

1.  İşyerinde İSG mevzuatının gerektirdiği çalışmaların yapılmasını sağlamak,

2.  İşyerlerindeki tehlikelerin belirlenmesi

3.  Risk değerlendirme çalışmalarının yapılması, 

4.  Risk değerlendirme sonuçlarına göre belirlenen tehlikelerin ortadan kaldırılması 
ve risklerin kontrol altına alınması için işverene önerilerde bulunmak ve bu 
hususlarla ilgili rapor hazırlamak,

5.  İşin ve işyerinin özelliklerine uygun olarak tehlikeleri kaynağında yok etmeye 
yönelik tedbirlere öncelik vererek gerekirse ölçümlere dayalı değerlendirme 
yapmak, alınması gerekli güvenlik önlemleri konusunda, çalışanların veya 
temsilcilerinin görüşünü de alarak işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaları 
takip etmek.

6.  İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, 
makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil 
olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu 
donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi 
konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına 
uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak,

7.  Çalışanlara yönelik periyodik İSG eğitimlerini planlamak, yapılmasını ve tüm 
çalışanların katılımını sağlamak,

8. İşyerinde yapılacak ortam gözetimleri açısından periyodik kontrol, bakım ve 
ölçümleri planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını sağlamak,

9. İşyerlerindeki tehlikelere yönelik gürültü, toz, titreşim vs. ölçümlerin 
yaptırılmasını ve ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,

10.  Risk değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak, ani veya yakın tehlike 
durumları ve kazaların potansiyelini tanımlayan ve bunlara ilişkin risklerin nasıl 
önleneceğini gösteren acil durum planlarını hazırlamak ve gerekli tatbikatların 
yapılmasını sağlamak,

11.  Yangın ve patlamaların önlenmesi, yangın ve patlama durumunda önlemlerin 
alınması, yangından korunma teçhizatı ve araçlarının kontrol edilmesi, yangın 
ekiplerinin oluşturulması, yangın tatbikatı gibi yangından korunma ve yangınla 
mücadele çalışmalarını yönetmek ve ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak,

12. İSG Kurulu toplantılarına katılmak, kurula işyerinin sağlık ve güvenlik 
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durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak,

13.  İşyeri Sağlık Birimi ile işbirliği içinde çalışarak işyerinin sağlık ve güvenlik 
durumunu, işyerinde olabilecek kaza ve meslek hastalıklarını işyeri hekimi ile 
değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarına göre önleyici faaliyet planlarını 
yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

14. İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması 
için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve 
uygulanmasını sağlamak,

15. İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, 
ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların 
nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde 
bulunmak,

16. İşyerinde meydana gelen kazalara ait istatistiksel verileri kayıt altına almak, 
kaza sıklık oranı, kaza ağırlık oranı gibi hesaplamaları yapmak,

17. İşyerinde yapılan inceleme ve araştırmalar için yöntemler geliştirmek, bu 
yöntemlerle ilgili çalışanları bilgilendirmek, her incelemeden sonra inceleme 
formlarını doldurmak ve gereği için işverene bildirerek sonuçlarını takip etmek, 
formların değerlendirme ve izlenmesi amacıyla muhafazasını sağlamak,

18. Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili 
bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.

19. İşyerine yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması 
halinde; kurulacak sistem veya alınacak makine ya da cihaz ile ilgili olarak 
risk değerlendirmesi yaparak sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri 
belirlemek ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın 
alınması için işverene rapor vermek, uygun nitelikteki Kişisel Koruyucuların 
seçimi, sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri 
hakkında işverene rapor vermektir (Ceylan, 2012).

Yukarıda bahsedilen işlemlerin doğru ve hatasız gerçekleştirilebilmesi için 
İSG bölümlerinden mezun olan bireylerin bazı yeterliliklerinin tam olması 
gerekmektedir. İSG bölümünden mezun olmuş bireylerin sayısal yeteneğe sahip 
olması, dikkatli olması, detaycı olması, disiplinli ve düzenli çalışabilen birey 
olması gerekmektedir. Aynı zamanda yoğun stres kaynaklı bir iş olmasından 
dolayı stres altında doğru ve hızlı karar alabilen kişiler olması gerekmektedir. İSG 
teknikerliği hem üst düzey personele, hem beyaz yaka personele hem de mavi 
yaka personele hizmet edeceği için iletişim yönü güçlü olmalıdır. 

4. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ İSG TEKNİKERLİĞİ 
KONTENJANLARI 

Ülkemizde meydana gelen iş kazalarına baktığımızda SGK verilerine göre 
2013 yılında 191.389 kaza meydana gelmiştir (SGK 2013 verileri). Meydana 
gelen 191.389 iş kazasında 1360 kişi hayatını kaybetmiştir. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK) tarafından 2013 yılında yapılan ‘İş  Kazaları  ve  İşe Bağlı 
Sağlık Problemleri’ araştırma sonuçlarına göre, son 12 ay içerisinde istihdam 
edilen ve 2013 yılında iş kazası geçirenlerin %2,8’i lise altı eğitimli, %1,7’si 
genel lise mezunu, %2,4’ü meslek lisesi mezunu olup sadece %1’i yükseköğretim 
mezunudur. 

YILLAR İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI
2005 944.984 6.918.605
2006 1.036.328 7.818.642
2007 1.116.638 8.805.390
2008 1.170.248 8.802.939
2009 1.216.308 9.030.202
2010 1.325.749 10.030.810
2011 1.435.879 11.030.939
2012 1.538.006 11.939.620

2013 1.611.292 12.484.113

Tablo 1:  Türkiye’deki İşyeri ve Sigortalı Çalışan Sayıları

SGK istatistik yıllıkları incelendiğinde, son yıllarda ülkemizdeki işyeri sayılarında 
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ve sigortalı çalışan sayılarında bir artış olduğu görülmüştür (Tablo 1).

Tablodan görüldüğü gibi ülkemizdeki ekonomik büyümeye paralel olarak son 
yıllarda işyeri sayılarında ve sigortalı çalışan sayılarında meydana gelen artış, 
29 Haziran 2012 yılında yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
açısından değerlendirildiğinde, kanunun zorunlu tuttuğu İSG uzmanlarına duyulan 
ihtiyacın daha da önemli olduğunu göstermektedir.

Son yıllarda sürekli gündeme gelen İSG uzmanlarına duyulan ihtiyacın artmasına 
paralel olarak üniversitelerde de İSG programlarının sayısında hızlı bir artış söz 
konusu olmuştur. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) hazırladığı 
2014 yılı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu incelendiğinde 
İSG eğitimi veren meslek yüksekokulları, taban puanları ve kontenjan sayıları 
Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2: 2014 Yılı İtibariyle İSG Eğitimi Verilen Meslek Yüksekokulları, Kontenjanları 
ve Taban Puanları

Üniversite Adı Yüksekokul Program Adı Puan 
Türü

Kontenjan
Taban Puan

Atatürk Üni. Açıköğretim Fak. İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)  1000 468,9
Kırıkkale Üni. Hacılar HA MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) YGS-2 100 436,65

Okan Üni. MYO
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Tam 
Burslu) YGS-2 10 400,85

Mevlana Üni. MYO
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Tam 
Burslu) YGS-2 10 390,85

Maltepe Üni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 3 390,1
Kırklareli Üni. Lüleburgaz MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 50 388,4

İstanbul Aydın Üni.
Anadolu BİL 
MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 5 367,5

Kocaeli Üni. İzmit MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 60 364,95
Gedik Üni. Gedik MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 4 358,25
Uludağ Üni. Teknik BMYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 30 356,35
İstanbul Gelişim Üni. Gelişim MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 3 354,75
İstanbul Bilgi Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 6 354,05
Nişantaşı Üni. Nişantaşı MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu) YGS-2 34 353,35

İstanbul Aydın Üni.
Anadolu BİL 
MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 5 349,25

Işık Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 4 345,15
İstanbul Medipol 
Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 3 345,05
İzmir Ekonomi Üni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 3 343,1
Plato MYO Plato MYO (İst.) İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 3 337
İstanbul K.Burgaz 
Üni.

MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 5 335,25

Celal Bayar Üni. Soma MYO İş Sağlığı ve Güvenliği(Uzaktan Öğretim) YGS-2 100 335
Namık Kemal Üni. Çerkezköy MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 45 334,4
Okan Üni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 4 332,65
İstanbul Gelişim Üni. Gelişim MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 6 332,5

Üsküdar Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 6 332,1
Uludağ Üni. Teknik BMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 30 332
İstanbul Kavram 
MYO

İstanbul Kavram 
MYO

İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 6 330,15

Niğde Üni. Niğde TBMYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 50 328,05
İstanbul Üni. Açık ve Uzaktan 

Eğitim
İş Sağlığı ve Güvenliği(Uzaktan Öğretim) YGS-2 150 326,45

Ataşehir Adıgüzel 
MYO

Ataşehir Adıgüzel 
MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 4 325,9

Sakarya Üni. Adapazarı MYO İş Sağlığı ve Güvenliği(Uzaktan Öğretim) YGS-2 150 325,85
Niğde Üni. Niğde TBMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 50 325,2
Dokuz Eylül Üni. Bergama MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 40 323,95
İstanbul Esenyurt 
Üni.

MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 5 323,35

Gediz Üni. MYO
İş Sağlığı ve Güvenliği(Uzaktan Öğretim) (Tam 
Burslu) YGS-2 15 320,85

Nişantaşı Üni. Nişantaşı MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 4 320,15
Artvin Çoruh Üni. Borçka A. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 40 320
Kocaeli Üni. Hereke ÖİU MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 45 319,25
Atatürk Üni. Erzurum MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 50 318,2
Celal Bayar Üni. Soma MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 50 317,85
İstanbul Bilgi Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 6 314,5
Çukurova Üni. Karaisalı MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 40 314,1
Gümüşhane Üni. Gümüşhane MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 40 312,80152
Işık Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 4 312,65

Karabük Üni. Eskipazar MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 55 312
Üsküdar Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 6 310,9
Erciyes Üni. Mustafa Ç. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 40 310,8
Karabük Üni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 55 309,9
Toros Üni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 4 309,2
Ataşehir Adıgüzel 
MYO

Ataşehir Adıgüzel 
MYO

İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu) YGS-2 2 308,05

Nişantaşı Üni. Nişantaşı MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 6 307,5
Giresun Üni. Espiye MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 50 306,9
Sinop Üni. Boyabat MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 40 304,1
Pamukkale Üni. Honaz MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 60 303,25
Okan Üni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 4 303,2
Düzce Üni. Gümüşova MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 65 300,9
Kırıkkale Üni. Hacılar HA MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 40 300,5
Dumlupınar Üni. Gediz MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 60 294,65
Fırat Üni. Teknik BMYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 30 294
Kocaeli Üni. İzmit MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 60 293,15
Gedik Üni. Gedik MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) YGS-2 3 293
Kar. Mehmetbey 
Üni. Teknik BMYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 40 290,15
Hitit Üni. Osmancık ÖD 

MYO
İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 40 288,55

Pamukkale Üni. Tavas MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 50 287,55
Celal Bayar Üni. Soma MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 50 284,4
Erciyes Üni. Mustafa Ç. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 40 282,4
Cumhuriyet Üni. İmranlı MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 50 279,25
Giresun Üni. Dereli MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 40 274,7

İstanbul Aydın Üni.
Anadolu BİL 
MYO

İş Sağlığı ve Güvenliği(Uzaktan Öğretim) (Tam 
Burslu) YGS-2 10 271

Kilis 7 Aralık Üni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 30 270,45
Bingöl Üni. Bingöl SBMYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 40 269,92876
Kırıkkale Üni. Hacılar HA MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 40 265,07694
Avrasya Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (Tam Burslu) YGS-2 6 262,25
Dumlupınar Üni. Gediz MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 60 260,19386
Karabük Üni. Eskipazar MYO İş Sağlığı ve Güvenliği(Uzaktan Öğretim) YGS-2 100 258,89549
Karabük Üni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 55 250,57929

İstanbul Aydın Üni.
Anadolu BİL 
MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) YGS-2 31 250

Kırklareli Üni. Vize MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 40 248,39818
Atatürk Üni. Erzurum MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 50 248,13219
Kilis 7 Aralık Üni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 30 248,05936
Karabük Üni. Yenice MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 50 245,50509
Gümüşhane Üni. Gümüşhane MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 40 238,39949
Pamukkale Üni. Tavas MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 50 236,95846
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Kar. Mehmetbey 
Üni. Teknik BMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 40 235,72455
Pamukkale Üni. Honaz MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 60 234,16255
Karabük Üni. Eflani HÜ MYO İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 50 234,00286
Toros Üni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) YGS-2 4 227,08323
Giresun Üni. Espiye MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 50 221,66833
Karabük Üni. Eskipazar MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 55 221,19679
Sinop Üni. Boyabat MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 40 219,40899
Kırklareli Üni. Lüleburgaz MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 50 216,7014
Üsküdar Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (%75 Burslu) YGS-2 27 216,31145
Nişantaşı Üni. Nişantaşı MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%75 Burslu) YGS-2 21 216,01189
Üsküdar Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%75 Burslu) YGS-2 27 210,57408
Kırklareli Üni. Vize MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 40 210,35058
İstanbul Medipol 
Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) YGS-2 27 210,27346

İstanbul Aydın Üni.
Anadolu BİL 
MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 Burslu) YGS-2 3 209,15601

Ataşehir Adıgüzel 
MYO

Ataşehir Adıgüzel 
MYO

İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) YGS-2 20 204,03443

Avrasya Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) YGS-2 5 203,87502

İstanbul Aydın Üni.
Anadolu BİL 
MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 32 200,97556

Üsküdar Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) YGS-2 27 197,64674
Işık Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) YGS-2 16 190,321
Nişantaşı Üni. Nişantaşı MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) YGS-2 20 186,64278
İstanbul Gelişim Üni. Gelişim MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 Burslu) YGS-2 4 185,33779

İzmir EkonomiÜni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği(Ücretli) YGS-2 27 185,33752
İstanbul Bilgi Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 54 183,2238

İstanbul Aydın Üni.
Anadolu BİL 
MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%25 Burslu) YGS-2 3 182,6409

İstanbul Gelişim Üni. Gelişim MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) YGS-2 50 182,56013
İstanbul Kavram 
MYO

İstanbul Kavram 
MYO

İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) YGS-2 54 182,22797

Işık Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 16 182,20352

İstanbul Aydın Üni.
Anadolu BİL 
MYO İş Sağlığı ve Güvenliği(Ücretli) YGS-2 11 179,69871

Gedik Üni. Gedik MYO İş Sağlığı ve Güvenliği(Ücretli) YGS-2 4 177,99831
İstanbul Esenyurt 
Üni.

MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) YGS-2 25 177,53837

Toros Üni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği(Ücretli) YGS-2 32 177,27958
Işık Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Ücretli) YGS-2 20 177,02705
Gediz Üni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği(Uzaktan Öğretim) (Ücretli) YGS-2 135 176,95829
Okan Üni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği(Uzaktan Öğretim) (Ücretli) YGS-2 90 176,30969
Avrasya Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği(Ücretli) YGS-2 49 174,41707

İstanbul Aydın Üni.
Anadolu BİL 
MYO İş Sağlığı ve Güvenliği(Uzaktan Öğretim) (Ücretli) YGS-2 90 174,14736

İstanbul Aydın Üni. Anadolu BİL 
MYO

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Ücretli) YGS-2 10 174,09525

Gedik Üni. Gedik MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) YGS-2 32 174,07407
Ataşehir Adıgüzel 
MYO

Ataşehir Adıgüzel 
MYO

İş Sağlığı ve Güvenliği(Ücretli) YGS-2 8 171,77844

İstanbul Gelişim Üni. Gelişim MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 27 171,5579
Gedik Üni. Gedik MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 23 170,30793
Plato MYO Plato MYO (İst.) İş Sağlığı ve Güvenliği(Ücretli) YGS-2 27 167,49739
Ataşehir Adıgüzel 
MYO

Ataşehir Adıgüzel 
MYO

İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 Burslu) YGS-2 6 166,842

İstanbul Bilgi Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) YGS-2 54 166,55997
Okan Üni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği(Ücretli) YGS-2 36 163,52426
Mevlana Üni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği(Uzaktan Öğretim) (Ücretli) YGS-2 90 161,41
Işık Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği(Ücretli) YGS-2 20 159,95438
Nişantaşı Üni. Nişantaşı MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 15 159,63688
Okan Üni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Ücretli) YGS-2 36 159,24825
Üsküdar Üni. Sağlık HMYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) YGS-2 27 158,72624
Maltepe Üni. MYO İş Sağlığı ve Güvenliği(Ücretli) YGS-2 30 158,13047
İstanbul K.Burgaz 
Üni.

MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) YGS-2 45 157,14227

Gedik Üni. Gedik MYO İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Ücretli) YGS-2 4  

İstanbul Esenyurt 
Üni.

MYO İş Sağlığı ve Güvenliği(Ücretli) YGS-2 20

Kontenjanlar açısından değerlendirildiğinde İSG uzmanı sayısı oldukça fazla 
görünmesine rağmen, işyeri sayısı ile kıyaslandığında yetersizlik söz konusu 
olmaktadır. 6331 sayılı İSG Kanunu kapsamında çıkartılan yönetmelikler gereği, 
mühendislik eğitimi almış olanların, Fen-Edebiyat Fakültesi fizik, kimya, biyoloji 
mezunlarının, mimarların ve teknik öğretmenlerin de İSG uzmanı olabilme 
durumları söz konusudur. Birlik İş Güvenliği Enerji İşçi ve Çevre Sağlığı Eğitim 
Araştırma Derneği 2014 yılı itibariyle İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimi alanların 
sayısının 250.000 olduğunu bildirmiştir. Üniversitelerdeki tüm kontenjanların 
dolma durumunda ise yılda 5588 kişi İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi alarak 
İSG uzmanı olabilme hakkı kazanmaktadır. Her durumda işyeri sayısı ile 
kıyaslandığında ülkemizde bu konuda ciddi bir açık olduğu da belirtilebilir.

5.  MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ İSG EĞİTİMLERİ

Yerel ve küresel ekonomide rekabetin artmasıyla nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç 
da artmıştır.  İş dünyasının gereksinimlerine uygun nitelikli, bilgisi güncel bir iş 
gücü potansiyelinin oluşturulması, üniversitelerin öncelikli görevlerindendir. Bu 
kapsamda sadece işletmelerin değil, ülkelerin refah düzeylerinin arttırılmasında 
da İSG kavramı öncelikli olmaktadır. Özellikle İSG teknikerleri yetiştiren 
kurumlardan mezun olan bireylerin, sayısı 12,5 milyonu bulan sigortalı çalışanların 
sağlığını ve refahını, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı etkin koruması, 
kurumların verdiği eğitimlerin niteliğine ve kalitesine de bağlı olmaktadır.

Meslek yüksekokullarında iki yıl süre ile sadece iş güvenliğine yönelik kapsamlı 
eğitim almış olmaları, İSG teknikerlerini diğer bilim dalları ile kıyaslandığında 
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uzmanlık açısından daha avantajlı kılmaktadır. Ancak buradaki en önemli 
nokta İSG uzmanı ihtiyacı karşılanırken verilen eğitimin kalitesinin de göz ardı 
edilmemesidir. 

6.  İSG PROGRAMLARINDAKİ ÖĞRETİM PLANLARI

Tüm eğitim kurumlarını etkileyen en önemli parametrelerden bir tanesi öğretim 
planı kapsamında verilen dersler ve derslerin içeriğidir. Aynı durum İSG 
eğitimlerinin kalitesini de belirlemektedir. Ülkemizde açılan İSG programlarında 
verilen dersler incelendiğinde farklı MYO’larda birbirinden farklı dersler 
verildiği, bu konuda henüz bir standartlaşmanın sağlanamadığı görülmektedir. 
Bunun en önemli nedeni de okullarda görev yapan öğretim elemanlarıdır. Bu 
programda derslere giren öğretim elemanlarının mezuniyet alanlarına göre bir 
yoğunlaşma olduğu açıktır. Buradaki en önemli nokta verilmesi gereken temel 
derslerin atlanarak öğretim elemanlarının tercihlerine, çalışma alanlarına göre 
müfredatların yerleştirilmeye çalışılmasıdır.  Ülkemizde İSG uzmanı olmak 
isteyen kişiler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) yetkilendirdiği uzmanlık eğitimi veren 
kurumlardan 220 saatlik İSG eğitimi almak zorundadırlar. Bakanlığın hazırladığı 
bu eğitim programında, kişilerin alacakları dersler, ders saatleri, uygulama 
süreleri açık ve nettir. Oysa MYO’ların hazırladığı müfredatlar birçok noktada 
ÇSGB’nin uzmanlık müfredatıyla uyumlu olmamaktadır. İş kazalarının ve meslek 
hastalıklarının sayısının azaltılmasında İSG uzmanının önemi kaçınılmazdır. 
Ancak İSG uzmanının, sahip olması gereken teorik altyapıyı oluşturmadan mezun 
olması, yetersiz donanım ve yetersiz bilgi ile kuşatılmış İSG uzmanlarının sahaya 
çıkmasına neden olacak ve belki de sonuçları ülkemiz açısından çok daha ağır 
olabilecektir.

Aşağıda yer alan Tablo 3’de Hitit Üniversitesi Mülkiyet ve Koruma Bölümü 
İş Sağlığı ve Güvenliği Programında yer alan dersler, Tablo 4’de de Uludağ 
Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet ve Koruma 
Bölümü İş Sağlığı ve Güvenliği Programındaki dersler bulunmaktadır. İki farklı 
üniversitenin benzer ve farklı dersleri bu iki Tablo yardımıyla karşılaştırılmış ve 

öneriler sunulmaya çalışılmıştır.

Tablo 3: Hitit Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Eğitim Müfredatı

I.Y A R I Y I L  II. Y A R I Y I L
S.
No

Ders 
Kodu

Dersin Adı Te. Uy. AKTS  
S.
No

Ders 
Kodu

Dersin Adı Te. Uy. AKTS

1
ISGPO 

101
GENEL MATEMATİK 2 0 3  1

ISGPO 
102

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - I 3 0 4

2
ISGPO 

103
İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİNE GİRİŞ

3 0 4  2
ISGPO 

104
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 3 0 4

3
ISGPO 

105
TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL 
İLKELERİ

3 0 4  3
ISGPO 

106
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
MEVZUATI - I

3 0 4

4
ISGPO 

107
TEMEL HUKUK 2 0 3  4

ISGPO 
108

İSTATİSTİK 2 0 2

5
ISGPO 

109
GENEL KİMYA 2 0 3  5

ISGPO 
110

ERGONOMİ 2 0 2

6
ISGPO 

111
MAKİNE VE TECHİZATTA 
İSG

3 0 4  6
ISGPO 

112
RİSK ETMENLERİ 3 0 4

7
TUR    
101

TÜRK DİLİ - I 2 0 2  7
TUR     
102

TÜRK DİLİ - II 2 0 2

8
ATA    
101

ATATÜRK İLKELERİ VE 
İNKILAP TARİHİ - I

2 0 2  8
ATA     
102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP 
TARİHİ - II

2 0 2

9
YBD    
101

YABANCI DİL - I 2 0 2  9
YBD    
102

YABANCI DİL - II 2 0 2

10
ENF    
101

TEMEL BİLGİSAYAR 
TEKNOLOJİLERİ 
KULLANIMI

2 0 3  10  ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM 0 0 4

Toplam 23 0 30  Toplam 22 0 30
  SEÇMELİ DERSLER (*)       SEÇMELİ DERSLER (*)    
1

BDN     
101

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - I 1 1 2  1
BDN     
102

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR - II 1 1 2

1
GZS     
101

GÜZEL SANATLAR - I 1 1 2  1
GZS     
102

GÜZEL SANATLAR - II 1 1 2

1
HLK     
101

HALK OYUNLARI -  I 1 1 2  1
HLK     
102

HALK OYUNLARI -  II 1 1 2

Toplam 23 0 30  Toplam 22 0 30

  
III. Y A R I Y I L  IV. Y A R I Y I L 

S.No
Ders 
Kodu

Dersin Adı Te. Uy. AKTS  
S.
No

Ders 
Kodu

Dersin Adı Te. Uy. AKTS

1
ISGPO 

201
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
- II

3 0 4  1
ISGPO 

202
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - III 3 0 4

2
ISGPO 

203
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
MEVZUATI - II

3 0 4  2
ISGPO 

204
İŞ KAZALARI VE KORUNMA 
YÖNTEMLERİ

2 0 2

3
ISGPO 

205
İLK YARDIM - I 2 1 4  3

ISGPO 
206

İLK YARDIM - II 2 1 4

4
ISGPO 

207
YANGIN VE ACİL 
DURUMLAR

2 1 4  4
ISGPO 

208
RİSK YÖNETİMİ VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

3 1 4

5
ISGPO 

209
ELEKTRİKLE 
ÇALIŞMALARDA İSG

2 0 2  5
ISGPO 

210
SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK 
HASTALIKLARI

2 0 2

6
ISGPO 

211
SAĞLIK VE GÜVENLİK 
İŞARETLERİ

2 0 2  6  
SEÇMELİ 1

  2
7  SEÇMELİ 1   2  7  SEÇMELİ 2   2
8  SEÇMELİ 2   2  8  SEÇMELİ 3   3
9  SEÇMELİ 3   3  9  SEÇMELİ 4   3

10  SEÇMELİ 4   3  10  ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRENİM 0 0 4
  SEÇMELİ DERSLER (*)       SEÇMELİ DERSLER (*)    
1

ISGPO 
225

ARAMA KURTARMA 
BİLGİSİ

2 0 3  1
ISGPO 

226
İŞ HİJYENİ 2 0 2

2
ISGPO 

227
PERİYODİK KONTROL VE 
DENETİM

2 0 2  2
ISGPO 

228
ÖLÇME TEKNİĞİ VE İŞ 
GÜVENLİĞİ

3 0 3

3
ISGPO 

229
ÖZEL TESİSAT TEKNİĞİ 2 0 2  3

ISGPO 
230

TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA İSG 2 0 2
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4
ISGPO 

231
İSG’DE RAPORLAMA VE 
BELGELEME

2 0 3  4
ISGPO 

232
ENDÜSTRİYEL KONTROL 
SİSTEMLERİ 

2 0 3

5
ISGPO 

233
KİŞİSEL KORUYUCU 
DONANIMLAR

2 0 2  5
ISGPO 

234
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
EĞİTİM METODLARI 

2 0 2

6
ISGPO 

235
ÇEVRE KORUMA 2 0 2  6

ISGPO 
236

YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA 2 1 3

7
ISGPO 

237
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
YÖNETİM SİSTEMLERİ

2 0 3  7
ISGPO 

238
YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ 

3 0 3

       8
ISGPO 

240
BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ 2 0 2

Toplam 14 2 30  Toplam 12 2 30

Tablo 4: Uludağ Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müfredat Programı
I.YARIYIL/GÜZ II. YARIYIL/BAHAR

 HAFTALIK DERS SAATİ HAFTALIK DERS SAATİ
KODU DERSİN ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERSİN ADI T U L KREDİ AKTS

ATA101
ATATÜRK İLKELERİ ve 
DEVRİM TARİHİ I

2 0 0 2 2 ATA102
ATATÜRK İLKELERİ ve 
DEVRİM TARİHİ II

2 0 0 2 2

TUD101 TÜRK DİLİ I 2 0 0 2 2 TUD102 TÜRK DİLİ II 2 0 0 2 2

YAD101
YABANCI DİL I 
(İNGİLİZCE)

2 0 0 2 2 YAD102
YABANCI DİL II 
(İNGİLİZCE)

2 0 0 2 2

YAD111
YABANCI DİL I 
(ALMANCA)

2 0 0 2 2 YAD112
YABANCI DİL II 
(ALMANCA)

2 0 0 2 2

YAD121
YABANCI DİL I 
(FRANSIZCA)

2 0 0 2 2 YAD122
YABANCI DİL II 
(FRANSIZCA)

2 0 0 2 2

             

OTPZ101
MESLEKİ MATEMATİK 
I

3 0 0 3 4 ISGZ102
MAKİNE ve 
EKİPMANLARI II

3 1 0 3,5 6

ISGZ101 TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ 3 0 0 3 4 ISGZ104
İŞ GÜVENLİĞİNDE RİSK 
ETMENLERİ

3 0 0 3 4
OTPZ105 KİMYA 2 0 0 2 2 İSGZ106 İŞ HUKUKU 4 0 0 4 5
OTPZ010

BİLGİ ve İLETİŞİM 
TEKNOLOJİSİ

2 0 1 2,5 3 İSGZ108
İŞ KAZALARI ve SÜREÇ 
YÖNETİMİ

2 0 0 2 3

ISGZ103
MAKİNE ve 
EKİPMANLARI I

3 1 0 3,5 6
 

SEÇMELİ DERSLER
4 6

ISGZ105 ERGONOMİ 3 0 0 3 5 OTPS006
ARAŞTIRMA YÖNTEM ve 
TEKNİKLERİ

2 0 0 2 3
      OTPS007 MESLEK ETİĞİ 2 0 0 2 3
 SEÇMELİ DERSLER      OTPS009 İLETİŞİM 2 0 0 2 3
 

      ISGS101
İŞ GÜVENLİĞİNDE 
BELGELENDİRME

2 0 0 2 3

 YARIYIL KREDİSİ 16+6  23 30  YARIYIL KREDİSİ 16+6  22,5 30

III. YARIYIL/GÜZ IV. YARIYIL/BAHAR
 HAFTALIK DERS SAATİ  HAFTALIK DERS SAATİ

KODU DERSİN ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERSİN ADI T U L KREDİ AKTS

ISGZ201
İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ MEVZUATI

3 0 0 3 3 ISGZ202
RİSK ANALİZİ 
UYGULAMALARI

3 1 0 3,5 4

ISGZ203
YANGINDAN KORUNMA 
YÖNTEMLERİ

3 1 0 3,5 4 ISGZ204
ACİL DURUM ve AFET 
YÖNETİMİ

2 2 0 3 3

ISGZ205
İŞ GÜVENLİĞİNDE 
YÖNETİM SİSTEMLERİ

3 0 0 3 3 ISGZ206
İŞ GÜVENLİĞİNDE 
KİŞİSEL 
KORUYUCULAR

3 1 0 3,5 4

ISGZ207 RİSK ANALİZİ 3 0 0 3 4 ISGZ208
MESLEK 
HASTALIKLARI

3 0 0 3 3
 STAJ     4  STAJ     4
            
 SEÇMELİ DERSLER    8 12  SEÇMELİ DERSLER    8 12

ISGS201
KAYNAK İŞLERİNDE İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2 0 0 2 3 ISGS202
ETİKETLEME, 
İŞARETLEME ve 
KİLİTLEME

2 0 0 2 3

ISGS203
ELEKRİK İŞLERİNDE İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2 0 0 2 3 ISGS204
UYARI İŞARETLERİ ve 
LEVHA STANDARTLARI

2 0 0 2 3

ISGS205
YAPI ve İNŞAAT 
İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ

2 0 0 2 3 ISGS206 İŞ HİJYENİ 2 0 0 2 3

ISGS207
BAKIM İŞLERİNDE İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2 0 0 2 3 ISGS208
TARIM İŞLERİNDE 
İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ

2 0 0 2

3

ISGS209
İŞ GÜVENLİĞİNDE 
ÖLÇME TEKNİĞİ

2 0 0 2

3
İSOS216

SİSTEM ANALİZİ ve 
TASARIMI

2 0 0 2

3
İSOS209

MESLEKİ YABANCI 
DİL I

2 0 0 2 3 İSOS214
MESLEKİ YABANCI 
DİL II

2 0 0 2 3

OTPS011 İŞLETME YÖNETİMİ I 2 0 0 2 3 OTPS012 İŞLETME YÖNETİMİ II 2 0 0 2 3

OTPS013 GİRİŞİMCİLİK 2 0 0 2 3 OTPS003 İLK YARDIM 2 0 0 2 3
ISGS211 İŞYERİ EĞİTİMİ I 0 16 0 8 12 OTPS002 ÇEVRE KORUMA 2 0 0 2 3

ISGS212 İŞYERİ EĞİTİMİ II 0 16 0 8 12
 YARIYIL KREDİSİ   20,5 30  YARIYIL KREDİSİ   21 30

Yukarıdaki tablolarda da görüldüğü gibi iki üniversitenin müfredatları 
karşılaştırıldığında farklılıklar göze çarpmaktadır. Hitit Üniversitesi müfredatında 
yer alan ‘Teknolojinin Bilimsel İlkeleri’ dersinin ve seçmeli derslerin İSG ile 
doğrudan ilişkisi yoktur. Ancak Hitit Üniversitesi 2. ayrıyılda yer alan İstatistik 
dersi önemli bir ders olmakla birlikte Uludağ Üniversitesi müfredatında yer 
almamıştır. İş Güvenliği uzmanlarının en iyi bilmeleri gereken konuların başında 
kaza analizleri veya kaza incelemesi ve risk analizleridir. İş kazalarını ilgilendiren 
bir ders iki üniversitede mevcut olup, risk analizi dersi açısından ise farklılık söz 
konusudur. Risk Analizi dersi Hitit Üniversitesi müfredatında 4. yarıyılda 4 saatlik 
bir ders olarak yer almakla birlikte, Uludağ Üniversitesi müfredatında 3. yarıyılda 
3 saatlik bir ders ve 4. yarıyılda da 4 saatlik bir ders olarak 7 saat okutulmaktadır.

İki üniversitede de ortak görülen en önemli sorun birçok dersin uygulamasının 
olmamasıdır. Oysa İSG eğitimi yoğun uygulama yapılması gereken bir alandır. Bu 
konuda MYO’ların laboratuar altyapılarının güçlendirilmesi, Kişisel Koruyucu 
Donanım, Yüksekte Çalışma, İskele Kurma, Elektrikle Güvenli Çalışma, Makine 
ve Ekipmanlarla güvenli çalışma, Tarım işlerinde İSG gibi birçok konuda öğrenciye 
uygulama imkânının yaratılması gerekmektedir. Aynı zamanda gürültü, titreşim, 
termal konfor şartlarının ölçülebileceği, ölçüm enstrümanlarını bulunduran 
bir laboratuvar kurulmalı öğrenciler bu ölçümlerin nasıl yapıldığını deneyerek 
öğrenmelidir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden (fiziksel, kimyasal, 
biyolojik, ergonomik ve psikososyal) kaynaklanan sağlık ve güvenliğe zarar 
verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel 
çalışmalar bütünü olan İSG, gündeme geldiği günden itibaren sürekli gelişme 
göstermektedir. Bu gelişme süreci içerisinde gerekli düzenlemelerin verimli 
bir şekilde yapılabilmesi ve bundan sonuç alınabilmesi için öncelikle imalat 
sektörüne teknik eleman yetiştiren Meslek Yüksekokullarında da İSG Programları 
açılmaya başlanmıştır. Günümüzde işletmeler yoğun bir rekabet ortamı içerisinde 
varlıklarını sürdürebilme ve üstünlük elde edebilme çabası içerisindedirler. Bu 
üstünlüğün elde edilebilmesinde de en önemli etkenlerden birisi insan kaynağıdır. 
Bu kaynaktan etkili bir şekilde yararlanmak, verim elde edebilmek için öncelikle 
kişinin yapacağı iş ile ilgili gerekli ve yeterli düşünsel ve fiziksel güç ile eğitime 
sahip olması gereklidir.

Bireyin elde ettiği eğitim, hem ekonomik faaliyetlerin niteliğini hem de işgücüne 
katılım oranlarını etkileyen bir faktördür. İSG alanında eğitim ve istihdam 
politikalarının uyumlaştırılması ve tarafları memnun edecek gerçekçi politikaların 
oluşturulması, öncelikli gereksinimler arasındadır. İstihdam olanaklarının 
arttırılması çağın gerektirdiği mesleklere ve mesleki yeterliliklere hazırlıklı 
olmakla mümkündür. Bu yönde atılacak adımların ise önce mevcut durumun 
belirlenmesiyle olacağı açıktır.

Tablo 2 incelendiğinde çok sayıda İSG Programının pek çok üniversitede olduğu 
görülmektedir. Bu durum nicel olarak mezun sayısını arttırabilmektedir ancak 
mevcut Türkiye koşulları düşünüldüğünde eğitim istihdam durumunun paralel 
olmadığı gerçeği ortaya çıkmaktadır.  Bu ölçekte mezunun yeterli olamayacağı 
somut bir gerçektir. Ayrıca sadece nicel olarak artışın istihdam için yeterli olmadığı 
nitelikli mezunların bu alan için gerekli olduğu bilinen bir durumdur. Bu noktada 
iki üniversitenin İSG Programlarının ders ve içeriklerinin karşılaştırıldığı Tablo 

3 ve 4 incelendiğinde ise iki üniversitede mevcut programlar arasındaki farklar 
dikkat çekmektedir. Özellikle uygulama noktasında yetersizliklerin ve dersler 
açısından değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu durum ise ancak şu şekilde 
açıklanabilir:   

Özellikle programlar açılırken bu konuda uzman olan öğretim elemanları ile 
doğru adımların atılması gerekmektedir. Bu konudaki en önemli sorunlar, kadrolu 
öğretim elemanlarının sayıca yetersizliği, bu konuda çalışmalar yapmamış, saha 
deneyimi olmayan, farklı alanlarda çalışan fakat sadece İSG eğitici belgesi almış 
akademisyenlerin programlarda görevlendirilmeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Yükseköğrenim Kurumu tarafından onaylanan ve ÖSYM tercih kitapçığında 
yayınlanan birçok programda yeterli sayıda öğretim elemanının bulunmadığı 
da bilinen bir gerçektir. İSG Programlarında okutulan dersler, çoğunlukla başka 
programda kadrolu olarak bulunan öğretim elemanları tarafından verilmektedir. 
En önemli sorunlardan bir tanesi de farklı alanlardan mezun akademisyenlerin 
İSG programlarında görevlendirilmeleridir.  Bilindiği gibi İSG disiplinlerarası bir 
çalışma alanıdır. Ancak bu alanda eğitimler veren öğretim elemanlarının yeterli 
uygulama veya pratik bilgiye sahip olmaması eğitimin kalitesini de etkilemektedir. 
Bu alanda nitelikli eğitimler veren öğretim elemanları sayısının arttırılması 
amacıyla YÖK, lisansüstü ve doktora programlarının sayısının arttırılmasına 
yönelik teşviklerde bulunmalı, hatta bu alanda çalışmalar yapan öğretim 
elemanlarının farklı disiplinler arasında mağduriyet yaşamalarının engellenmesi 
için, doçentlik alanına İSG de eklenmelidir.  Ülkemizde İSG alanında yüksek 
lisans programları hızla çoğalmasına rağmen, bu seviyelerde verilen eğitimlerin 
kalitesinde de sıkıntılar yaşanmaktadır.  Özellikle vakıf üniversitelerinde hızla 
çoğalan İSG lisansüstü eğitimleri, akademisyen yetiştirmekten ziyade, farklı 
alanlarda çalışan bireylerin doğrudan B sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmesi 
amacıyla açılmış programlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eğitim süreci içinde yer alan iş deneyiminin eğitim sürecini geliştirici, destekleyici 
olma özelliğinden dolayı öğrencilerin endüstriye dayalı öğrenim veya iş yeri 
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eğitimi derslerinin ön planda olması ve takip edilmesi gerekmektedir. Bu noktada 
öğretim elemanlarının iyi bir program ve kontrol ile bu süreci yönetmeleri 
gerekmektedir.

İşgücünün niteliklerinin yükseltilmesi ve eğitimin ekonomik etkinliğinin 
artırılabilmesi için işgücüne yönelik talebin rasyonel bir biçimde bilinmesi ve 
ölçülmesi gerekmektedir. Kaya’nın da değindiği gibi, Türkiye‘de yapısal işsizliğin 
en büyük nedeni genç işsizlik oranının yüksek olmasıdır. Genç işsizlik oranının 
yüksek olmasının nedenlerinden biri de vasıflı kişilerin okul hayatından iş hayatına 
geçişte zorlanmaları ve yeterli uygulama bilgisine sahip olmamalarıdır. Bu durum 
Türkiye‘deki eğitim istihdam ilişkisinin zayıflığının göstergesidir. Bu açıdan İSG 
ve eğitim politikalarının uyumlaştırılması, her iki alanda da ülke gerçeklerine 
ve toplumun gereksinimlerine uygun politikalar oluşturulması ve mevcut 
eğilimlerden yola çıkarak, sanayinin gelecekte alacağı biçimi göz önüne alan bir 
planlama yapılması, sorunların çözümünde bir gereklilik olarak görülmektedir. 
Bununla beraber, işsizliği azaltmak için ekonomik büyümenin istihdama katkısı 
önemsenmeli ve istihdam dostu büyüme için başta işgücü piyasasının katılıkları 
kaldırılmalı, istihdam vergileri düşürülmeli, istihdam yaratan işletmelere teşvikler 
ve destekler sağlanmalı ve en önemlisi eğitim-istihdam ilişkisi güçlendirilmelidir.
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AKADEMİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN MESLEKİ ETİĞE 
KATKISI

Murat KUŞLU                                                                                  Yasir ALTINTOP

Celal Bayar Üniversitesi                                                  

ÖZET

Mesleki etik kuralların kendini ifade edebildiği bir akademi yönetim bilgi sistemi, 
yönetim, öğretim kadrosu ve öğrenciler arasında olması gereken etkili yönetişimin 
özellik ve fonksiyonlarını içinde barındıran birçok modülden meydana gelmekte-
dir. Bu modelin en önemli noktası olan temel merkezinde tanımlar modülü yer 
aldığı görülmektedir. Tanımlar modülünde yer alan her bir fonksiyon ya da özellik 
değerinin, etik yada etik dışı olarak belirlenen davranışlardan hangisi ile olumlu 
yada olumsuz ilişki içerisinde olduğu bilgisi saklanmaktadır. Bir akademi yöne-
tim bilgi sisteminde, tanımlanmış etik ve etik dışı davranışların, ilgili modüllerde, 
yerini ne şekilde bulacağına ilişkin açıklayıcı bir modelin ortaya konulması ve 
etik dışılık sonucunu çıktı vermeyen bir sistemin temel niteliklerinin neler olacağı 
ve bu sistemi oluşturabilmenin önemi öncelikli derecededir ve açıktır. Mesleki 
etiğin böyle bir model çerçevesinde erişebileceği en tepe nokta, hem mesleki hem 
de teknik eğitim ile birlikte sosyal kurumların da etkili olduğu ve aralarında den-
ge oluştuğu durum olacaktır. Diğer bir ifade ile etkili mesleki eğitim ve akademi 
yönetimi birbirini tamamlayacaktır. Her ikisinin de entegre edilmesiyle sağlıklı 
yönetişim kurularak, etik dışı eylem durumlarını azaltacaktır. Bu çalışmanın ama-
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cı bir akademi yönetim bilgi sisteminde olması gereken özellik ve fonksiyonlarda, 
yerini bulması gereken etik kuralların tanımlanma sürecini bir model yardımıyla 
ifade etmektir. Yönetişimde, davranış kalıplarında ve mesleki öğretim ilkelerinde 
etik dışılığı önlemeyi amaçlayan bir model sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yönetim Bilgi Sistemleri, Akademik Etik

ABSTRACT

An academy management information system that academic ethics finds a place 
in, contains features and functions of effective governance between administrati-
on, academic staff and students will consist of a plurality of modules. In an aca-
demy management information system; it’s important to reveal the location of an 
explanatory model and what would be the basic properties and importance degree 
of defined ethical and unethical behaviors in the relevant modules. Defining mo-
dule is seen to take place on the center of the modules. Each function or property 
value information in this module is stored due to its relationship with behaviors 
that are noted as ethical or unethical. In the framework of such a model can reach 
the peak of academic ethics, professional and social organizations to be effective 
with both technical training and status, including balance will occur.

The aim of this study is to express identification process of ethics that needs to 
find place in the features and functions that should be in an academy management 
information system. The presented model is aimed to prevent ethical informality 
in vocational training policy and behaviors by governance.

Key Words: Management İnformation Systems, Academic Ethics

1.  GİRİŞ

“Alışkanlık” anlamına gelen etik kavramı, ideal ve soyut olanla ilgilenerek ahlaki 
kurallarının incelenmesinden elde edilmektedir (Fromm, 1995). Etiğin bir alt dalı 
olarak kabul edilen meslek etiği, iş hayatındaki etik dışı eylem durumlarını inceler 
ve alınacak önlemleri ve yapılacakları belirlemek için kurallar geliştirir (Ferrell 
ve Fraedrich, 1994).

İş etiği, yasal düzenlemeler gibi uyulacak kuralları ortaya koyar. Sınırların 
belli olması, katılımcıların uyacağı kuralların belli olması gerekir. Bu şekilde 
kestirilebilir hale gelen davranışlar belirsizliğin ortadan kalkmasını sağlar. 
Belirsizliğin ortadan kalkması bireysel çıkarların geri planda olmasına ve karar 
vermede bencillikten uzaklaşılması anlamında gelir. Bu nedenle iş yaşamındaki 
belirsizlikler en aza indirgenmelidir (Ersel, 1998). Meslek etiği “normatif” ve 
“betimleyici” olmak üzere iki kısımda incelenir. Normatif meslek etiği yasaların 
kapsamadığı her alanda kuralları ifade ederken güven ve sürdürülebilirlik sağlar 
(De George, 2006).

 

Şekil 1. Meslek Ahlakının Çeşitli Boyutları (Aktan, 2008:101).
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Aktan (2008) çalışmasında, meslek ahlakını hak ve yükümlülükleri düzenleyen 
bir çerçeve olduğunu ifade ederken, meslek ve sosyal sorumluluk ahlakını önce-
likle “iş” temel başlığı altında inceler ve akademik ahlak, medya ahlakı, sosyal 
sorumluluk ve çevre ahlakı başlıklarında konuyu özelleştirilerek irdelemektedir. 

2.  AKADEMİK AHLAK

Akademik etik, başta üniversiteler olmak üzere bütün eğitim kurumlarındaki iliş-
kilerin mesleki etiğe uygun yapılması olarak da tanımlanabilir. Akademik etik kav-
ramını, eğitim, öğrenci, yönetim ve araştırma boyutları ile ele almak mümkündür 
(Büken, 2006). Paydaşlar olan yönetim, akademisyen, teknik personel, öğrenci 
ve diğer yararlanıcıların davranış ve uygulamalarının dahi akademik etiğe uygun 
hareket etmesi çok önemlidir.

3. YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

Yöneticiler için karar vermeyi kolaylaştırıcı, farklı kaynaklarda bulunan gerekli 
veriyi toplayarak bunları organizasyonun amaçlarına göre işleme tabi tutan ve bu 
işlenmiş veriyi bilgiye dönüştürerek bir bütün halinde karar verici olarak adlan-
dırılan yöneticiye sunan, kısaca bir organizasyonun fonksiyonlarıyla ilgili, ilgili 
kişilere veri veya bilgi sağlayan sistemlere Yönetim Bilgi Sistemleri denilmekte-
dir (Lucas, 1990).

Yönetim Bilgi Sistemleri, organizasyonlarda her seviyede ihtiyaç duyulan bilgi-
nin elde edildiği bilgisayar destekli sistemlerdir. Yönetim Bilgi Sistemleri, bilgi-
sayar donanımı, bilgisayar yazılımı ve insan gücünden oluşurlar. Yönetim Bilgi 
Sistemi, yöneticilerin bilgi gereksinimlerini karşılarken bilgiyi istediği formatta 
yöneticilere sunar. Yönetim bilgi sistemi, donanım, yazılım, karar destek sistem-
leri bütünüdür (Özer ve Kuşlu, 2012).

Yönetim Bilgi Sistemi’nin, stratejik kararları destekleyen yapısı ile Yönetim Bilgi 
Sistemi’nin gerekli bilgileri zamanında vererek yönetim kararlarını destekleyen 

bir sistem olduğu görülmektedir. Yönetimin her düzeyinde Yönetim Bilgi Siste-
mi’ne gereksinim duyulur (Özer ve Kuşlu, 2012).

3.1. Yönetim Bilgi Sistemlerinin Varsayımları

Yönetim, stratejik karar vermenin gereği çeşitli tekniklere ve bilgi güncellenmesi 
sağlayan çeşitli sistemlere gereksinim duyar. Yönetim Bilgi Sistemi, bu gereksini-
mi karşılayacak alt sistemlere sahiptir. Yönetim Bilgi Sistemi, organizasyonun ve-
riyi elde etme aşamasından, uygulama aşamasına kadar geçen süreçte, veri, bilgi 
ve karar aşaması sürelerinde farklı ama birbirlerini tamlayan etkileşimli sistemler 
bütünüdür (Lucey, 1997). Bu sistemler veri yönetim sistemleri, bilgi yönetim sis-
temleri ve karar destek sistemleri olarak üçe ayrılmaktadır.

3.1.1. Veri Yönetim Sistemleri

Veri yönetim sistemi, veritabanı oluşturulması ve verinin işlenmesi gibi birbirini 
takip eden etkileşimli süreçlerden oluşmaktadır (Yarımağan, 2010). Veri girdisi, 
kayıt, kodlama, depolama, seçme işlemlerini kapsamaktadır. Veri dönüştürme ise 
hesaplama, özetleme, tasnif (gruplandırma, çeşitlendirme, birleştirme, denkleştir-
me) işlemlerini ifade ederken bilgi çıktısı ise gösterme, yeniden üretme (kopyala-
ma) ve iletişim işlemlerini ifade eder.

3.1.2. Bilgi Yönetim Sistemleri

Bilgi işleme, yöneticiler için yararlı bilgilerin toplanması, işlenmesi ve kulla-
nıcıların ulaşabileceği biçimde saklanması olup, bu işlev gerçekleştirilirken bir 
takım araç ve yöntemlerden yararlanılır. Ve örgütün tüm yöneticileriyle ilişki 
kurulur. Bu özelliğiyle bilgi işleme, karar organlarının yüksek nitelikte karar al-
malarını sağlayan bilişim sisteminin işlevsel bölümünü oluşturur. Son yıllarda, 
bir yandan kullanılan veri miktarına paralel olarak artan kırtasiye hacmi ve per-
sonel giderleri, öte yandan bilginin artan zamanlılık, doğruluk ve kalite istemi, 
bilgi işleme sürecinin önemi ve gereğini arttırmış ve bu bilgi işleme teknikleri-
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nin dev adımlarla gelişmesine neden olmuştur. Bilgi işleme süreci bir akademide 
işlenmesi istenen bilgilerin nasıl toplanacağının araştırılması ile başlar, gerekli 
tüm inceleme ve araştırmaların tamamlanması, sistem bilgilerinin işlenmesi ve 
raporların hazırlanmasıyla sona erer (Özer ve Kuşlu, 2012).

Bilgi işleme sürecinde kullanılan yöntemler ve aygıtlar, işletmenin türüne, bü-
yüklüğüne, yöneticilerin, kredi verenlerin, yatırımcıların veri gereksinimlerine, 
verilerin uygunluğuna, bu işe yatırılabilecek fon miktarına vb. birçok unsura 
bağlı olabilir. Bilgi, işleme sürecinin başından sonuna kadar, veriler daha yararlı 
bir biçime girmek için bir takım işlemsel evrelerden geçer. Söz konusu evrelerin 
sırası ve kullanılan teknikler işletmenin yapısına, bilgi işleme yöntemlerine ve 
yararlanılan donanıma göre değişirse de, bilgi işleme sürecinin temel aşamaları, 
Veri Elde Etme Aşaması, Kayıt Aşaması, Sınıflama Aşaması, Sıralama Aşaması, 
Hesaplama Aşaması, Özetleme Aşaması, Veri Depolama Aşaması, Çoğaltma Aşa-
ması ve Yeniden Başvurma Aşamasıdır. Bilgi İletişim Sistemleri, işletme içinde 
hayati ve koordine edici bir rol oynarlar (Erkut, 2000).

3.1.3. Karar Destek Sistemleri

Karar Destek Sistemleri; insan zekası ile bilgi teknolojisinin sofistike problem-
lerin   çözümü   için   etkileşimli   olarak   en   etkin   şekilde karıştırılmasıdır. 
Karar Destek Sistemlerinin özellikle yarı-yapılandırılmış veya yapılandırılmamış 
karar verme görevlerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanması, otomatikleşmiş 
kararlar dışındaki karar verme problemlerinde de destek sağlaması, karar verici-
nin değişen ihtiyaçlarını da hızla cevaplayabilir durumda olması, karar vermenin 
verimliliğini artırırken etkinliğini de artırma özelliği temel dört karakteristik özel-
liği olarak sayılabilir (Yozgat, 1998). 

Karar vermede dört adım tanımlanmaktadır (Simon,1961):

1. Organizasyon içinde meydana gelen problemlerin fark edilmesi ve teşhisinden 
oluşan “İstihbarat” adımı ile Geleneksel Bilgi İşlem Sistemleri problemlerin ta-
nınmasına yardım edecek ayrıntılı bilgiyi getirirler.

2. Bu esnada çözüm için gereken olası problem çözümleri “Tasarım” aşamasında 
tasarlanır. Küçük modeller üzerinde çalışan, hızlıca oluşturulabilen ve kısıtlı veri 
ile çalışabilen küçük karar destek sistemleri bu aşamada çok ideal ve verimlidirler.

3. Alternatifler açısından bir seçime dayanan “Seçenek” adımında karar verici 
birçok alternatif oluşturulması için gereken veri ve bilgilere istinaden büyük bir 
küçük karar destek sistemine ihtiyaç duyar. Tüm sonuçlar için karmaşık analitik 
modeller kullanmak zorundadır.

4. Son aşama ise “Uygulama” adımıdır. Çözüm yapılırken, ortaya çıkan zorlukla-
rı, kaynak sıkıntılarını ve olası iyileştirici önlemleri sağlayan bir raporlama siste-
mi oluşturulabilir.

Akademilerde karar verme süreçlerinde organizasyonun yapısına ve yöneticile-
rin tercihlerine bağlı olarak geleneksel ya da modern yöntemler kullanılmaktadır. 
Algoritmalar yapılandırılmış karar türlerinde, karar verme sürecini programlama 
çalışmalarıdır; bu kararların mutlaka bilgisayarla programlamaya uygun olması 
veya böyle bir bilgisayar programının yazılmış olması gerekmez. Yapay zeka des-
tekli sezgisel programlama günümüzde gelişme sürecindedir. Sezgisel program-
lama, yöneticinin birikimi göz ardı etmeden, bu tecrübeleri temel alarak, sonlu 
sayıda birçok adımdan oluşan bir çözüm süreci üretir (Nabiyev, 2012).

3.1.4. Akademi Yönetim Bilgi Sistemleri

Günümüzde bir akademi bilgi sistemini incelendiğinde daha çok temel veri ka-
yıt işlemlerinden müteşekkil bir üniversite bilgisi sistemi olduğu görülmektedir. 
Bu yönetim bilgi sisteminin, Öğrenci İşleri Modülü, Ön Lisans modülü, Lisans 
Modülü, Lisansüstü Modülü, Enstitü Yönetim Modülü, Akademik Performans 
Modülü, Organizasyon Yönetimi, Personel İşleri Modülü, Elektronik Belge 
Yönetim Modülü bileşenleri bulunmaktadır. Ancak bu modüller yukarıda veri 
yönetim sistemleri başlığı altında verilen girdi, dönüştürme ve çıktı süreçlerinin 
uygulaması olarak karşımıza çıkarken, bir yönetim bilgi sisteminin dört bileşenin-
den biri olan karar destek boyutu ile ilgili eksiklikleri bulunmaktadır.

342341



I. Ulusal Şişli Sempozyumu

4. AKADEMİK ETİĞİN UYGULANMASI 

Aktan (2008) çalışmasında, akademik etiğe uygun olmayan örnekleri verdikten 
sonra akademik etiğin tesis edilmesine yönelik olarak “ne yapılmalı” sorusunu 
sormaktadır. Bu sorunun cevabı hızla gelişen iletişim teknolojileri yine etik ku-
rallara uygun olarak son noktasına kadar kullanmaktır. Bilgi iletişim teknolojileri, 
kablosuz sensor ağlar, sunucu yapılandırılması yönüyle donanım olarak ve işletim 
sistemi, sensor takibi için ağı yönetme, akademi yönetim bilgi sistemi yönüyle de 
yazılım olarak iki ana kısımda incelenebilir. Burada yazılım başlığı içinde Yöne-
tim Bilgi Sistemi modül tasarımı yönüyle akademik ahlakın tesis edilmesi için 
yapılması gerekenler ana hatları ile ifade edilmiştir:

Hoca ve araştırmacı birbirinden ayrılmalı ve ayrı ayrı etik ilkeler ve kurallar ta-
nımlanmalıdır.

Akademik etik için yazılı ahlak kuralları ve kodları tanımlanarak temel paramet-
reler oluşturulmalıdır.

Akademik etik ile “ahlaki standartlar” tespit edilmeli ve bu standartlara uygun 
yukarıdaki kodlar güncellenmelidir.

Üst yönetimin akademik etiğin tesis edilmesi konusunda kararlı ve inançlı olma-
ları gerekir.

Sistem etik raporunu izlemek üzere bir “akademik etik kurulu” oluşturulmalı, tak-
dir yada ceza amaçlı olası etik dışılıkları inceleme değerlendirme modülü gelişti-
rilmelidir.

Akademik etik kavramının ifadesini bulması gereken modüller şunlardır:

Eğitim modülü,

Bilimsel araştırma modülü,

Öğrenci modülü,

Öğretmen modülü,

Araştırmacı modülü.

Bu modüllerden her birisinin alt uygulama basamaklarında akademik etiğe uygun 
çıktıları verebilmesi için;

Derslerin etkin zamanında başlayıp bitirilmesi için sınıflar ve hocalar arasında 
etkileşimi anlık olarak takip edebilen akıllı konum kayıt modülü geliştirilmesi, 

Etkin ders içeriği için ders puanlama modülü geliştirilmesi,

Öğrenciyi merkeze alan ders planı için akıllı ders dağıtım modülü,

Basılı yayınların çoklu ortama aktarılarak online eğitim materyali destek modülü, 

Öğrenci yada hocaları sözlü ve fiili tacizlere maruz kalmaması için mobil akıllı 
taciz kayıt modülünün geliştirilmesi,

Suiistimalleri engellemek ve sınav evraklarının elle okunmadan başarı 
değerlendirmeleri için online değerlendirme modülü geliştirilmesi beklenmekte-
dir.

Ayrıca, bilim ahlakına uygun olmayan davranışların önüne geçilebilmesi için:

Mesleğe girişte kayırmacılığın önüne geçebilmek amacıyla, başvuru evrakları, 
özgeçmiş bilgilerinin efektif olarak kıyaslanabileceği, sözlü, yazılı mülakat ve 
analiz edilebileceği akademi kariyer ekleme, geliştirme ve değerlendirme modülü 
geliştirilmesi,

Fikir hırsızlığı, kaynak ve dipnot vs. önüne geçebilmek için intihal modülü geliş-
tirilmesi gerektiği görülmektedir.

Öğrenci ahlakına uygun olmayan davranışların en başında gelen kopya çekilmesi, 
başka bir öğrenci yerine sınava girilmesini önlemek için, yukarıda belirtilen onli-
ne değerlendirme modülü işlevsel olacaktır.
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SONUÇ

Bu makalede akademik ahlakının, bir akademi yönetim sisteminde ne kadar ifade-
sini bulduğu konusu ele alınmış ve tüm bu alanlarda etik kuralların tesis edilme-
sine yönelik öneriler özetlenmiştir. Yönetim işlevinde iyileşme, sunulan gerçek 
hizmetler üzerinde de pozitif etkiler oluşturur. Uyarlanmış mesleki etik destek 
modüllerinin ve kullanıcılarının, karar verici değil kararlarda destek birimi olabi-
leceği, üniversiteler özelinde akademi bilgi sistemlerinin doğru biçimde algılan-
ması, tasarlanması ve çıktıların uygun şekilde formülüzasyonu yönünde ilave bir 
bakış açısı kazandırmaktadır. 

Buraya kadar bahsedilen genel ilke ve yaklaşımlar doğrultusunda; akademik 
yönetimler tarafından kullanılan Yönetim Bilgi Sistemi karar süreçlerine, hali-
hazırdaki durumu ortaya koyma ve etik kurallara uygunluğun yansıtılması ko-
nusunda hem literatüre hem de akademik kurumlara katkıda bulunma amaç-
lanmaktadır. 2015 yılı için Global Digital Statistics isimli uluslararası derneğin 
verilerine göre, internet kullanım oranının ülkemizde, tüm nüfusa oranla % 49 
olduğu görülmektedir. Günde ortalama kişisel bilgisayarlar üzerinden 4.9 saatin, 
mobil cihazlar aracılığıyla 1.9 saatin internette geçirildiği göz önüne alındığında 
35 milyonun üzerinde internet kullanıcısı ile artan internet suçları gerçeği ile karşı 
karşıya bulunmaktayız. Bu da, doğrudan katılımın sağlandığı bir yönetim bilgi 
sistemine adapte edilmiş akademik etik modelinin uygulanmasının öncelikli ele 
alınması gereken ciddi problem olduğunu göstermektedir.
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MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA MEKATRONİK 
PROGRAMINDAKİ ÖĞRENCİLERİN BÖLÜM SEÇME 

KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Murat BAŞKAN

Kadir Has Üniversitesi

ÖZET

Bilgisayarlı kontrol, elektronik ve otomasyonla beraber makineleşmenin hızlı 
gelişimi “Mekatronik” adı altında yeni bir disiplinin doğmasını sağlamıştır. Me-
katronik; makine, elektrik, elektronik, bilgisayar ve yazılım mühendisliklerinin 
kullandığı teknolojiyi tek bir yapı içinde barındıran bir kesişim kümesi mühendis-
liğidir. Günümüzde çok hızlı gelişen teknoloji ile ortaya çıkan bu yeni mühendis-
lik dalı öğrenciler tarafından daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Yapılan çalışma-
da öğrencilerin meslek yüksekokulu mekatronik bölümü için seçim ölçütleri 
değerlendirilmiştir. Ayrıca sınavsız geçiş hakkını kullanarak gelen öğrencilerin 
meslek liselerinden geldikleri bölüm dağılımları ve bu bölümü seçmelerine ned-
en olan ölçütler incelenmiştir. Meslek liselerinden gelen öğrenciler temel olarak 
üç ana daldan mekatronik programına kayıt olmaktadır. Bunlar makine, elektr-
ik-elektronik ve kontrol-otomasyon olarak sıralanabilir. Bu çalışmada öğrencil-
erin sayısal bölüm seçmelerine rağmen matematik ve diğer meslek derslerindeki 
yaşadıkları zorluklar değerlendirilmiştir. En başarılı öğrenciler kontrol-oto-
masyon mezunu öğrenciler olup makine dalından gelen öğrenciler özellikle elek-
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trik devreleri, PLC, elektrik motorları, mikrodenetleyici ve SCADA gibi derslerde 
oldukça zorlanmaktadırlar. Öğrencilerin bölüm seçimi sırasında ölçütlerinin hatalı 
olmasından dolayı, meslek liselerinden bu bölüme sınavsız geçiş yapabilecek dal 
sayısının azaltılması bir çözüm önerisi olabilecektir. Bu konuda Mesleki Yeterli-
lik Kurumu,  Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler ortak bir çalışma yürüterek 
ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Mekatronik, Mekatronik Eğitimi, MYO Bölüm Seçme 
Kriterleri

ABSTRACT

Computerized control, automation, mechanization, the rapid development of the 
electronics and “Mechatronics” has enabled the emergence of a new discipline 
under the name. Mechatronics; mechanical, electrical, electronic, computer and 
software engineering technology the engineering of a hosting that the use of al-
titude within a single structure. That arise with new technology developing very 
fast nowadays have become more preferred by engineering students. In this study 
of students’ selection criteria for the division of the Vocational School of mecha-
tronics have been evaluated. Also using the right to pass without examination from 
vocational high school students to choose the partition that causes the criteria ex-
amined distributions and Chapter they came from. Students from vocational high 
schools enrolled in the mechatronics program from basically three main branches. 
These mechanical, electrical, electronic and control automation can be listed as. 
In this study, the students to choose the numerical partition, despite the difficulties 
in mathematics and other vocational courses were evaluated. The most successful 
students control-automation graduate students.But the machine from the branches 
of the students especially electrical circuits, PLC, electrical motors, microcontrol-
ler, and becomes consumed in courses such as SCADA. Students chapter during 
the selection criteria is incorrect because the direct transfer from vocational high 

schools to this section that may be a solution to reducing the number of branches. 
Vocational qualification authority in this regard, the Ministry of Education and 
universities contribute to the training of skilled manpower by conducting a joint 
study that our country needs.

Key Words: Mechatronics, Mechatronics Education, Vocational School 
Department Selection Criteria 

GİRİŞ

Ülkemizde ve dünyada hızla gelişmekte olan teknoloji ile beraber bazı kavramlar 
da değişmektedir. Üretim yapılan tesislerde mühendisler ve teknikerler gelişen 
teknolojiye uyum sağlamak için hızlı, pratik ve çevreci çözümler üretmek için 
takım çalışması yapmak zorundadır. Bu zorunluluk ile birlikte makineleşme, 
robot sistemleri, bilgisayarlı kontrol, elektronik, otomasyon, yazılım konuların-
daki çok hızlı gerçekleşen teknolojik ivme mekatronik adında yeni bir disiplini 
ortaya çıkarmıştır. Mekatronik temel olarak makine, elektrik, elektronik, bilg-
isayar ve yazılım mühendisliklerini kapsayan yeni bir mühendislik dalı olarak 
ortaya çıkmaktadır. Buradaki amaç kişinin çok disiplinli bir mühendislik yapısı 
içinde çalışma ortamındaki problemlere çok hızlı bir şekilde çözüm üretebilme-
sini sağlamaktır. Yapılan çalışmada ülkemizdeki meslek yüksekokullarında me-
katronik bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin bölüm seçme kriterleri değer-
lendirilmiştir. Meslek liselerinden gelen öğrencilerin seçim ölçütleri,  bir anket 
çalışması yapılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar detaylı olarak irdelenerek sorun 
belirlenmeye çalışılmıştır. Sınavsız geçiş ile meslek lisesinden meslek yükseko-
kulu mekatronik bölümü tercihi yaparak gelen öğrencilerin, meslek lisesinde eği-
tim gördükleri bölümler değerlendirilerek başarı ölçütleri çıkarılmıştır.
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1.   MEKATRONİK

Mekatronik kavramı ilk kez 1969 yılında Japonya’nın Yaskawa elektrik şirketin-
de görevli bir mühendis tarafından elektrik motorlarının bilgisayarla kontrolünün 
sağlanması için kullanılmıştır.1 Mekatronik ile ilgili tanımlarda aslında bu dalın 
bir kesişim kümesi olduğu ve büyük oranda robotikle ilgili olduğuna sıkça vurgu 
yapılmaktadır. Bu kesişim kümesi aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Şekil 1: Mekatronik kesişim kümesi2

Mekanik ve elektronik bileşenlerden oluşan, verileri algılayıcıları (sensörler) 
yardımıyla çevresel ortamdan algılayan, toplamış olduğu bu verileri kontrol 
donanımları (mikroişlemciler, mikrodenetleyiciler, vb.) ve hafızasındaki yazılım-
ları kullanarak yorumlayan ve gerekli kararları alabilen, tahrik elemanları (ak-
tüatörler) ile de gerekli tepkileri veren tüm makineler, cihazlar ve sistemler bir-
er mekatronik sistemdir. Algılayabilen, ölçebilen, karar verebilen ve bu karar 
1  Murat Başkan, Türkiye’de Meslek Yüksekokullarında Mekatronik Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve 
Yeni Yaklaşımlar, Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu, ÜMÇÖS 2012, 13-15 
Haziran 2012, Nevşehir Üniversitesi, Ürgüp-Nevşehir.

2 http://ipsalamyo.trakya.edu.tr/pages/mekatronik-programi, Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2015.

yönünde hareket edebilen otomatik makineler savunma sanayiinde, güvenlik 
sistemlerinde, makine sanayinde, endüstriyel otomasyon sistemlerinde, tıpta, 
tarımda, bankacılıkta, madencilikte ve birçok alanda kullanılmakta ve her geçen 
gün kullanım alanı artmaktadır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan gece görüş 
sistemleri, mayın tarama robotları, otomatik stoklama sistemleri, fotoğraf mak-
inaları, medikal cihazlar, bankamatikler vb. sistemler ve ürünler birer mekatronik 
sistemdir.3

Meslek yüksekokulları (MYO)  mekatronik bölümünden mezun olanlar mesleki 
yeterlilik kurumu (MYK) tarafından  mekatronik sistem operatörü olarak tanım-
lanmaktadırlar. Mekatronik Sistem Operatörü (Seviye 4); mekatronik ürün ve me-
katronik üretim sistemlerinin üretildiği ve/veya kullanıldığı sektörlerde, iş sağlığı 
ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim 
sistemi dokümanlarına uygun şekilde, yetkisi dâhilinde ve talimatlara göre mekat-
ronik ürün ve mekatronik üretim sistemlerinin montajını yapma, yerini değiştirme, 
bakımını ve onarımını yapma bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip kişidir. Bu görev-
leri yerine getirebilmesi için gerekli olan mekanik, elektrik, elektronik, pnömatik, 
hidrolik ve yazılım bilgi ve becerisine sahiptir.4

    2.  TÜRKİYE’DE MEKATRONİK ÖN LİSANS (MYO) MEZUNLARININ 
İSTİHDAMI

Özellikle mekatronik eğitiminin devam ettiği ön lisans okullarının, Türkiye’nin 
imalat sanayinin geliştiği bölgelerde bulunması, nitelikli bir mekatronik eğitimi 
için gerekli olan okul-sanayi işbirliğinin sağlanabilmesi bakımından memnun 
edici bir durumdur. Kadir Has Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik 
bölümünün açıldığı 2008 yılından beri, bölgemizde bulunan ağırlığı imalat san-
ayii olan KOBİ’lerin mezun olan öğrencilerimize olan yoğun ilgisi bu durumu 

3 http://tr.wikipedia.org/wiki/Mekatronik, Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2015.

4  Mesleki Yeterlik Kurumu, Mekatronik Sistem Operatörü (Seviye 4)   11UMS0152-4 /  09.08.2011 /00  
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açıklayan en güzel örnektir.

Türkiye’de, ön lisans düzeyinde mekatronik eğitimi almış teknik işgücüne daha da 
fazla talep vardır. Çünkü imalat endüstrisinin % 99,6’sı Küçük ve Orta Büyüklükte 
İşletmelerden (KOBİ) oluşmakta ve imalat alanındaki toplam istihdamın 
%56,3’ünü de, bu işletmeler sağlamaktadır5. Bu işletmeler, Ar-Ge çalışmaları ve 
tasarım yapacak ekonomik güçten yoksun olduklarından, bunun yerine, hazır pat-
ent ve lisans almaya dayalı üretim yapmaktadırlar.  Dolayısıyla, bu işletmelerde, 
tasarımcı mühendisten çok, uygulama ve üretim becerisi yüksek teknikere ihtiyaç 
duyulmaktadır. KOBİ’lerin mekatronik ön lisans düzeyinde eğitim almış tekniker 
ihtiyacının karşılanması için, ön lisans mekatronik programlarının yaygınlaştırıl-
ması büyük önem taşımaktadır. 6

3.  SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKINI KULLANARAK GELEN ÖĞRENCİLE-
RİN GENEL NİTELİKLERİ

Tablo 1’de açıkça görüleceği üzere mekatronik programına gelen öğrenciler 
arasında oldukça fazla çeşitlilik söz konusudur. Ortaöğretimden gelen öğrenciler 
temel olarak 3 ana gruptan mekatronik programına kaydolmaktadır. Bu üç ana 

grup ise Makine, Elektrik-Elektronik, Kontrol-Otomasyon olarak düşünülebilir.7 

Tablo 1: Mekatronik Programına sınavsız geçiş yapan meslek lisesi ana grupları ve alt dalları

5  Savaşır, R. “Türkiye ve AB Ülkelerinde Küçük Ve Orta Boyutlu Işletmeler Açısından Istihdam 
Politikaları”, Kamu-İş Yayını, Ankara, 1999.

6  TMMOB Makine Mühendisliği Odası İzmir Şubesi Mekatronik Uzmanlık Komisyonu Raporu, 2008.

7 M. Başkan, a.g.m., s.7.

ÖSYM 2015 yılında öğrenim bilgisini e-okul üzerinden otomatik olarak 
alacaktır. ÖSYM bu işlemi yaparken eski, kullanılmayan birçok alanı ve alt dalı 
birleştirmiştir veya dönüştürmüştür. Bu sayede alan fazlalığının önüne geçilmiştir. 
Yeni alan dalları yapılan anket çalışmasında verilmiştir.

4.   YAPILAN ANKET ÇALIŞMASI VE SONUÇLARI

Yapılan anket çalışmasında devlet ve vakıf üniversiteleri karışık olarak MYO 
mekatronik programında okuyan öğrencilere toplam 23 adet soru sorulmuştur. 
Öncelikle öğrencinin meslek lisesinde okuma tercihi hakkında bilgi elde edilerek 
mekatronik bölümüne sınavsız geçişte hangi bölümden geldiği, bu meslek dalını 
seçerken kendini hangi etmenlerin kendisini etkilediği, eğitimi sırasında onu 
etkileyen dersler araştırılmıştır. Anket değerlendirmesi ankete cevap veren 40 
öğrenci üzerinden yapılmıştır. 

4.1. Meslek Seçimine Etki Eden Faktörler  

ÖLÇME SORULARI EVET H A -
YIR

Meslek Lisesini isteyerek mi seçtiniz? %75 %25

Meslek lisesindeki meslek dalınızı isteyerek mi 
seçtiniz?

%85 %15

Mekatronik bölümüne sınavsız geçiş ile mi yer-
leştiniz?

%75 %25

Bölümünüzü seviyor musunuz? %87,5 %12,5
Bölümünüzü kendi isteğiniz ile mi seçtiniz? %90 %10

Meslek lisesinden sınavsız geçiş hakkınızı kullanarak geldiyseniz;

Meslek lisesinden geldiğiniz bölüm ile ilgi seçeneği işaretleyiniz

Makine grubu  
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o Makine teknolojisi-6033……………………………………… %25

o Metal teknolojisi-6035

o Metalürji teknolojisi- 6036

o Denizcilik makine zabitliği-6010…………………………….. %2,5

o Motorlu araçlar teknolojisi-6039……………………………... %7,5

Elektrik-Elektronik Grubu 

o Biyomedikal cihaz teknolojisi-6007

o Elektrik-Elektronik teknolojisi-6013………………………… %52,5

o Denizcilik gemi elektroniği ve haberleşme-6010…………….. %2,5

o Uçak bakım alanı uçak elektroniği-6039

Kontrol Otomasyon Grubu

o Denizcilik gemi otomasyonu-6010

o Endüstriyel otomasyon teknolojileri-6014……………………. %10

ÖLÇEK MADDELERİ Hiç katılmıyo-
rum

Biraz katılı-
yorum

Katılıyorum Kesinlikle 
katılıyorum

Bu mesleği seçmemde öğretmenlerimin etkisi 
oldu

%37,5 %22,5 %22,5 %17,5

Ailem ve benim beklentilerim bu meslek seçi-
minde etkili oldu

%10 %27,5 %45 %17,5

Bu mesleği seçmemde arkadaşlarım ve çevrenin 
etkisi oldu

%47,5 %20 %22,5 %10

Bu mesleği seçerken derslerden aldığım notlarım 
etkili oldu

%32,5 %32,5 %30 %5

ÖLÇEK MADDELERİ Hiç katılmıyo-
rum

Biraz katılı-
yorum

Katılıyorum Kesinlikle 
katılıyorum

Bu mesleği seçmemde bu mesleğin getirdiği 
gelir ve mesleğe olan talep etkili oldu

%10 %22,5 %47,5 %20

Bu mesleği seçmeden önce meslek hakkında 
bilgi topladım

%10 %12,5 %37,5 %40

Bu mesleğin yeteneklerime uygun olduğunu 
düşünüyorum

%5 %10 %50 %35

Bu mesleği iş bulma imkânlarını bilerek seçtim %5 %7,5 %40 %47,5
Mesleğin çalışma ortamlarını araştırarak seçtim %17,5 %7,5 %40 %35
Bu mesleği seçerken derslerin elektrik devre-
leri, kontrol, otomasyon ve yazılım ağırlıklı 
olduğunu bilerek seçim yaptım

%12,5 %7,5 %47,5 %32,5

Mekatronik bölümündeki ders içeriklerini araş-
tırdım

%17,5 %20 %30 %32,5

Mekatronik bölümündeki meslek derslerini 
anlamakta zorlanıyorum

%35 %35 %17,5 %12,5

Meslek lisesinde aldığım matematik dersi me-
katronik bölümündeki derslerini takip etmek 
için yeterlidir

%52,5 %22,5 %20 %5

Meslek lisesinden geldiğim bölümdeki dersler 
mekatronik bölümündeki derslerle uyumludur

%25 %32,5 %32,5 %10

Meslek derslerindeki laboratuvar uygulamaları 
yaparken zorlanıyorum

%42,5 %27,5 %17,5 %12,5

Bu mesleği seçerken sayısal ağırlığı olduğunu 
biliyordum

%7,5 %7,5 %47,5 %37,5

Meslek lisesinden geldiğim bölüm mekatronik 
eğitimi için uygundur

%12,5 %25 %32,5 %30
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Yapılan anket çalışmasında öğrencilerin meslek lisesini ve okumakta olduğu bö-
lümleri kendi istekleri ile seçmedikleri görülmektedir. Bu durum oldukça dikkat 
çekicidir. Sınavsız geçiş ile meslek liselerinden mekatronik programını tercih ede-
rek yerleşen 3 bölüm; Elektrik-Elektronik teknolojisi-6013,   Makine teknolo-
jisi-6033, Endüstriyel otomasyon teknolojileri-6014 dalları %87,5 gibi oldukça 
büyük bir yüzdeye sahiptir. Meslek liselerindeki matematik dersinin mekatronik 
eğitimi için oldukça yetersiz olduğu görülmektedir. Meslek liselerinde müfredat 
içinde verilmekte olan matematik dersinin ders saati sayısı, içeriği ve niteliği öğ-
rencinin MYO eğitimi sırasında derslerini takip etmesini sağlayacak düzeyde de-
ğildir. Bu sonuç ankete katılan öğrenciler tarafından doğrulanmıştır.

Meslek liselerinden gelen dağılıma göre  %25 paya sahip olan makine grubuna ait 
öğrencilerin genel ve DGS sınav başarısı diğer bölümlere göre düşüktür. Elektrik, 
elektronik, kontrol ve otomasyon derslerini anlamakta oldukça zorluk çekmekte-
dirler.

MYO mekatronik programlarında kullanılan ders programlarının MYK tarafından 
tanımlanan yapıya uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. MYK tarafından ta-
nımlanan temel nitelikler sınavsız geçiş yapan meslek lisesi bölümleri içerinde 
en çok kontrol ve otomasyon grubu ile örtüşmektedir. Meslek yüksekokullarında 
kontrol ve otomasyon ile mekatronik bölümlerinin ders programlarının yaklaşık 
olarak %70-80’ne yakın bölümü ortak derslerden oluşmaktadır. Bu benzeşim de 
bizlere bu bölüme sınavsız geçiş yaparak gelen meslek liselerindeki makine grubu 
altındaki bazı dalların mekatronik programına geçiş yapmalarının uygunsuz ola-
cağını açıkça göstermektedir. Çünkü bu dallardan gelen meslek lisesi öğrencileri-
nin dersleri içerisinde mekatronik bölümü ile örtüşen ders sayısı oldukça azdır. Bu 
faktörde öğrencinin başarı seviyesini ciddi derecede etkilemektedir. 

Bu nedenle meslek liselerinden bu bölüme sınavsız geçiş yapabilecek dal sa-
yısının azaltılması öğrencilerin hatalı seçimini engelleyecek bir çözüm önerisi 

olabilir. Özellikle Makine teknolojisi-6033, Metal teknolojisi-6035, Metalürji 
teknolojisi- 6036, Denizcilik makine zabitliği-6010, Motorlu araçlar teknoloji-
si-6039 bölümlerinden gelen öğrencilerin mekatronik bölümü seçimi yapmadan 
önce bir kez daha düşünmeleri gerekmektedir. Öğrenciler sınavsız geçiş sırasında 
popülaritesi yüksek olan mekatronik bölümüne sınavsız geçiş ile gelmekte, fakat 
temel olarak meslek lisesindeki bölümleriyle örtüşme olmadığı için başarısız ve 
mutsuz olmaktadır. 

ÖSYM kılavuzunda mekatronik programı bulunan meslek yüksekokulu sayısı 
örgün öğrenimde 55, ikinci öğrenimde 37, sadece kız öğrenci alan 1, uzaktan 
öğretim yapan 2 olarak görülmektedir. Tüm bu programların kontenjan sayısı ise 
4678’dir. Hızlı bir şekilde oldukça vizyonu genişleyen bir meslek dalı durumuna 
gelen mekatronik geleceğin belli başlı meslekleri arasında yerini alacaktır. Ülke-
miz sanayiinde oldukça talep edilen bir meslek dalı haline gelen MYO mekat-
ronik bölümlerinde okuyan öğrencilerin daha nitelikli bir insan kaynağı haline 
getirilmesi bu çalışmanın temel konusu olmuştur.

Mekatronik programında başarılı olan öğrencilerin geldiği bölümler tekrar değer-
lendirilerek, bu konuda Mesleki Yeterlilik Kurumu,  Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Üniversiteler ortak bir çalışma yürütebilir. Meslek lisesindeki öğrencilerin bölüm 
seçimi konusunda rehber öğretmenler ile bir çalışma yapılarak ülkemizin ihtiyacı 
olan nitelikli insan gücünün yetişmesi için öğrenciler daha doğru bir seçim için 
yönlendirilebilir.

KAYNAKÇA

BAŞKAN; Murat, “Türkiye’de Meslek Yüksekokullarında Mekatronik 
Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar”, Ulusal Meslek Yükseko-
kulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu, ÜMÇÖS 2012, 13-15 Haziran 2012, 
Nevşehir Üniversitesi, Ürgüp-Nevşehir.

SAVAŞIR; R., “Türkiye ve AB Ülkelerinde Küçük Ve Orta Boyutlu Işlet-
meler Açısından Istihdam Politikaları”, Kamu-İş Yayını, Ankara, 1999.

360359

I. Ulusal Şişli Sempozyumu

http://ipsalamyo.trakya.edu.tr/pages/mekatronik-programi, Erişim Tari-
hi: 15 Mayıs 2015.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mekatronik, Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2015.

Mesleki Yeterlik Kurumu, Mekatronik Sistem Operatörü (Seviye 4)   
11UMS0152-4 /  09.08.2011 /00  Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay 
Tarihi / Rev. No

TMMOB Makine Mühendisliği Odası İzmir Şubesi Mekatronik Uzman-
lık Komisyonu Raporu, 2008.

   ÖRNEKLERİ İLE MESLEK YÜKSEK OKULLARINDAKİ ÖRGÜN 
EĞİTİMİN  İŞ HAYATINDAKİ YERİ

Erkan ÇİÇEK

Yıldız Teknik Üniversitesi

ÖZET

Türkiye’de meslek yüksekokulları denilince, mesleki eğitimin orta öğretim eği-
timinin devamı olan mesleki okullar akla gelmektedir. Diğer bir değişle meslek 
yüksekokulları üniversite olmakla birlikte mesleki bir lisenin devamı ve olarak 
tanımlanabilir. Makalemizde, meslek yüksek okullarının girdi ve çıktılarının iş 
yaşamında ne kadar karşılık bulduğunu ve bu girdi-çıktı üzerinde belirleyici olan 
etkenleri bir örnek üzerinde açıklamaya çalışacağız. Girdi olarak verilen eğitim 
süreci içerisinde kullanılan malzemeler, eğitmenler ve kısacası verilen eğitimin 
niteliği ölçüt olarak alınırken çıktı olarak ise ürün olan öğrenci baz alınacaktır. 
Örneklem evrenimiz, Radyo Televizyon Programcılığı üzerinde açıklanmaya ça-
lışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Meslek Eğitimi, Sektör, Radyo Televizyon 
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1. GİRİŞ

Her geçen gün yeni yeni üniversiteler açılmakta, kontenjanlar arttırılıp genç be-
yinlere yeni umutlar aşılanmaktadır. Birçok insanın hayali olan üniversite kapı-
ları bu sayede genç beyinlere sonuna kadar açılıp, büyük bir fedakârlık yapılmış 
gibi gösterilmektedir. Oysa çok uzağa değil günümüz Türkiye’sine baktığımızda 
binlerce üniversite mezunu boşta gezmekte, bazıları bu çözümsüzlüğe çare ola-
rak ülkesini terk edip başka ülkeye göç etmektedir. Bunca gerçeğe rağmen halen 
mevcut mezunlara istihdam sağlanmazken ödül olarak yeni üniversiteler açılarak 
büyük bir gurur tablosu sergilenmektedir. 

Türkiye’de son yirmi senede özel radyo ve televizyon yayıncılığının gündeme 
gelmesiyle beraber ve bilhassa 2000’li senelerde bilgisayar ve internet teknolo-
jisinin tüm evlere girmesiyle toplumdaki her insanın karşı karşıya kaldığı yoğun 
bilgi akışının insanlar üzerindeki etkileri tartışılır duruma gelmiştir. Kitle iletişim 
araçlarıyla iletilmekte olan bu kontrolsüz yoğun ve etkin enformasyon, bilhassa 
çocuklar ve gençleri etkilemektedir. Çünkü çocuk ve gençler bu mesajları ayık-
lama şansı olmadan ve bilinçsizce almaktadırlar. Bu kadar önemli ve ihtiyaç olan 
radyo televizyon alanı eğitimi örgün eğitim kapsamında nitelikli bireyler eğitile-
rek aşılabilir. Gerek piyasada faaliyet gösteren yayın kurumları gerekse hedef kit-
lenin ilkeli ve nitelikli bir performans sergilemesi için üniversitelerde yetiştirilen 
kalifiye işgücünün önemi çok büyüktür. İşte bu anlamda önemli işlev ve misyon 
yürüten meslek yüksekokulları bir ülkenin ara ve nitelikli işgücü yetiştirme po-
tansiyeli bakımından olmazsa olmazıdır. Bu çalışmamızda nedenleriyle meslek 
yüksekokulları içerisinde radyo televizyon alanına mercek tutmaya çalıştık. 

2. MESLEK YÜKSEK OKUL TANIMI VE İŞLEVİ

Türkiye’de ilk eğitim 1911 yılında “Kondüktör Fen Mektebi” adıyla bir okulun 
kurulmasıyla başlayan Meslek Yüksek Okullarının açılmasındaki amacı; üniver-

site kapılarında yığınları önlemenin dışında gerçek anlamda sanayinin ihtiyacı 
olan ara kademe teknik elemanlarının öğretimini gerçekleştirmektir. Günümüze 
kadar mezun olanlarının sayısı ortalama 700.000 kadardır. 1974-1975 öğrenim 
yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek yüksek okulları açıldı. 
Meslek yüksekokulları lise ve dengi okullardan sonra ilgili bölümlerde 2 yıl yük-
sek tahsil veren okullardır. 

1982 yılında meslek yüksek okulları üniversitelere bağlandı. Meslek yüksekokul-
larının açılma amacı; üniversite kapılarında yığınları önlemenin dışında gerçek 
anlamda sanayinin ihtiyacı olan ara kademe teknik elamanlarının öğretimini ger-
çekleştirmektedir.1

3. RADYO TELEVİZYON ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN MESLEKLER

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Grafik-Animasyon ile Radyo-Televizyon Prog-
ramcılığı ve Teknolojisi Meslekleri; Radyo Televizyon Alanı İçerisinde yer alan 
mesleklerdir.2 Teknolojinin önem kazandığı günümüz insanın kendini ifade etme-
de önemli bir işlev gören Kitle İletişim araçları dünyanın her tarafında gün geçtik-
çe önem kazanmaktadır. Kitle İletişim araçları kamuoyu oluşturmada önemli bir 
görevi yerine getirmektedir. Popüler Meslekler içerisinde yerini alan Radyo Tele-
vizyon Alanı, kendi içerisinde dallara ayrılmış ve meslek çeşitliliğini sağlamıştır. 

3.1. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Meslekleri

Kameraman; görüntü kayıt edici araç gereçleri kullanarak stüdyo, çekim platosu 
ve görüntü kayıt edilebilecek her yerde, kameranın çekim öncesi hazırlıklarını  
yapan ve çekime estetik yorum katarak görüntü kayıt etme işlemlerini bireysel ya 
da ekip çalışmasıyla yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Fotoğrafçılık 
ise kameranın video olarak değil fotoğraf olarak kayda geçmesidir.3

1. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), www.yok.gov.tr/...sayılı%20Yükseköğretim+Kanunu/
f439f90b-7786-464, Erişim Tarihi: 11 Mayıs.2015
2.  Tercih Robotu,  https://tercihrobotu.com.tr/Programlar/default.aspx, Erişim Tarihi: 10 Nisan.2015 
3.  Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi (MEGEP), http://www.megep.çerçeve.hafta-
lık ders çizelgesi.gov.tr, Erişim Tarihi: 7 Mayıs .2015.
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3.2. Grafik-Animasyon Mesleği

Grafik animasyoncu; bir proje çerçevesinde uygun görsel tasarımı düzenleyen, 
sanal ve gerçek nesnelerin tasarımını yapan, bu tasarımları üç boyutlu olarak can-
landıran ve bu canlandırmayı bireysel ya da ekip çalışmasıyla yapma bilgi ve 
becerisine sahip nitelikli kişidir.4

3.3. Radyo-Televizyon Programcılığı ve Teknolojisi Meslekleri

Radyo televizyon  programcısı; görsel işitsel medya kuruluşlarında ve yapım şir-
ketlerinde yapım öncesi, çekim aşaması ve çekim sonrasında program içeriğini 
düzenleyen ve idari işleri yürüten, temel düzeyde teknik cihazları kullanma bece-
risine ve yeterliğine sahip nitelikli kişidir.5  Teknik yapım yayın elemanı; radyo te-
levizyon kuruluşları,  prodüksiyon kuruluşları ve çeşitli organizasyonlarda kurgu 
yapan, ses ve ışık cihazlarını kullanan, yönetmenin talimatlarına göre teknik işleri 
yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.6 

4.  RAKAMLARLA RADYO TELEVİZYON ALANI

Yukarıdaki 3 dal ile ilgili okul isimleri ayrıntılı bir şekilde verilmeye çalışıldı. Ça-
lışmamızın bu kısmında ise Türkiye’de radyo televizyon alanı içerisinde bulunan 
3 ana dala dair istatistik verileri çalışılmıştır. Özetle biz bu bölümde temel soruya 
cevap arayacağız: 7

1- YGS Puan türü,

2- Okul Sayısı,

3- Öğrenci Sayısı ve

4. En Yüksek ve En Düşük Puan Türleri şeklinde olacaktır.  

4.  Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi (MEGEP), http://www.megep.çerçeve.hafta-
lık ders çizelgesi.gov.tr, Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2015.
5. Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi (MEGEP), http://www.megep.çerçeve.haftalık 
ders çizelgesi.gov.tr, Erişim Tarihi:  5 Mayıs 2015.
6.  Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi (MEGEP), http://www.megep.çerçeve.haftalık 
ders çizelgesi.gov.tr, Erişim Tarihi:   5 Mayıs 2015.
7.  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), http://www.osym.gov.tr/belge/1-23437/2015-lys-kila-
vuz-ve-basvuru-bilgileri.html/,  Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2015.

Tablo 1: Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Eğitim Verileri

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Meslekleri

Y
G

S4

Okul Sayısı Öğrenci Sayısı En Yüksek ve En Düşük 
Puan

Devlet Okulları 6 1230 225-357

Vakıf ve Özel 
Okullar

18 252 172-404

 

Yukarıdaki tabloda Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programlarının sayı anlamın-
da azlığı dikkat çekicidir. Diğer önemli etken ise Devlet üniversitelerinde 6 okul-
da toplam 1230 öğrencinin eğitim görüyor olmasıdır. 

Tablo 2: Grafik Animasyon Eğitim Verileri

Grafik-Animasyon Mesleği

Y
G

S5Okul Sayısı Öğrenci Sayısı En Yüksek ve En Düşük Puan
Devlet Okulları 50 1958 217-405

Vakıf ve Özel 
Okullar

90 1255 167-428

 

Ülke genelinde toplam 140 okulun açılması bu branşa olan ihtiyacın belirtisidir 
diyebiliriz. Diğer ayırıcı etken ise Grafik ve Animasyon bölümlerinin vakıf yada 
özel üniversitelerde yeteri kadar ilgi görüyor olmasıdır. Bölüm YGS5 puanı ile 
öğrenci kabul etmektedir. 
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Tablo 3: Radyo-Televizyon Programcılığı ve Teknolojisi Eğitim Verileri

Radyo-Televizyon Programcılığı ve Teknolojisi Meslekleri

Y
G

S4Okul Sayısı Öğrenci Sayısı En Yüksek ve En Düşük Puan
Devlet Okulları 50 3155 159-346

Vakıf ve Özel 
Okullar

66 1060 162-373

 

Mevcut medya eleman ihtiyacına bakıldığında radyo televizyon alanında nerdey-
se hiç ihtiyaç yokken hatta ihtiyaç fazlası mevcutken yılda 4215 mezun veren 
meslek yüksekokulları piyasa yeni işsizler gönderme görevine üstlenmektedir. 
Tabi bu rakamlar sadece yüksekokul mezun sayılarını yansıtmaktadır. Bu sayıya 
Türkiye genelinde sayıları 70’i bulan İletişim Fakültelerinden de yılda yaklaşık 
5000 kişi mezun olduğunu eklersek durumun ne kadar vahim ve ülkemiz açısın-
dan plansız olduğu ortaya çıkmaktadır. 

5.  “GİRDİ AÇISINDAN” RADYO TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI 
BÖLÜMLERİ

Türkiye’de son 4- 5  yıldır Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü meslek yük-
sek okulları içerisinde en çok ilgi gören mesleklerin başında gelmektedir.8    Bu-
nun birden çok nedeni olmakla birlikte en önemli nedenlerden biriside medya 
sektörünün 1990’lı yıllarda özel kesime açılması ve 2000’li yıllara gelindiğinde 
ise özellikle dizi sektöründe ihraç ürünü olabilecek sevide nitelikli dizilerin yada 
filmlerin üretilmesidir. Yeni Dönem Türk Sineması’nın içerisinde yer alan; Nüri 
Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu, Fatih Akın gibi yönetmenler, yurt içi ve yurt 
dışı festivallerde sinema dünyasının en prestijli ödüllerini almaları da bir diğer 
neden sayılabilir. 2000’li yılından bu yana gerek sanatsal gerekse ticari anlamda 

8. ÖSYM, http://www.osym.gov.tr/belge/1-23437/2015-lys-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html, Erişim Tarihi: 
15 Mayıs 2015

yükselme trendinde olan Radyo Televizyon alanına okul anlamında akın eden öğ-
renciler için; eğitmen niteliği, çerçeve eğitim programı, kullanılan araç ve gereç-
ler ile merkezi sınav başarısı, aynı paralelde başarı göstermemiştir. Nitelikten çok 
ticari kaygılarla deyim yerinde ise bir anda mantar gibi çoğalan meslek yüksek 
okulları gereğinden fazla arz piyasaya sürerek sektörde işsizliğe neden olmuştur. 

5.1.  Eğitmen Niteliği

Örneklem evrenimizde Radyo Televizyon Alanı baz alındığı için ülkemizde 
bu alandaki meslek yüksek okullarında çalışan öğretim görevlilerin durumunu 
ele almak istiyorum. Radyo Televizyon Programcılığında görev yapan öğretim 
görevlilerin; Akademik Yeterlilikleri ve Piyasa Deneyimleri eğitmen niteliği 
içerisinde en önemli yere sahiptir.   Akademik disiplin ve yeterlilikten uzak olan 
ve sadece iş bulma ve ucuz fiyata çalıştırılma amacı ile öğretim görevlisi unvanına 
erişen yada eriştirilen eğitmenler; başta İstanbul da olmak üzere birçok yerde ve 
birçok meslek yüksek okulunda kalitenin aşağı inmesine neden olmaktadır. Özel-
likle İstanbul da Özel ve Vakıf üniversitelerine akın eden öğrenciler kendilerini 
piyasaya taşıyacak bir eğitimden uzak bir eğitimle karşılaşınca medya sektöründe 
umduğunu bulamamaktadır. Bu alanda birden fazla üniversitede ders verdiğim 
için yukarıda saydığım nedenleri birden fazla üniversitede gördüğümü rahatlıkla 
söyleyebilirim. Eğitmen şartları konusunda önerim şudur: Meslek Yüksek Okul-
larında Öğretim Görevlisi olmak ile Fakültede Öğretim Görevlisi olmak aynı sta-
tüde ve aynı şartlara bağlanmalıdır. Ayrıca Yüksek Öğretim Kurumu bu konuda 
ciddi bir denetim mekanizması sağlamalıdır.     

5.2.  Çerçeve Eğitim Programı

Radyo televizyon alanı ağırlıklı olarak uygulamaya dönük bir alan olduğu için ve-
rilen eğitimin yada çerçeve eğitim programının piyasa ile barışık olması ve dola-
yısıyla piyasa ihtiyaçları paralelinde planlanması gerekmektedir. Bu anlamda sek-
tör-okul birlikteliği çok önemlidir. Ara eleman yetiştirme gayesi ile sürdürülen bu 
mesleki okulların devamı niteliğinde verilen eğitim ve yapılan planlamada okulun 
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ihtiyaçlarından çok sektörün ihtiyaç duyduğu kazanımlara yatırım yapılmalıdır. 
Çerçeve Eğitim Programı sadece üniversitenin yada diğer deyişle eldeki hoca-
ların kabiliyeti ve yeterliliğine göre değil de güncel piyasanın ihtiyaç duyduğu 
yeterliliğe göre düzenlenirse yetişen öğrenci çerçeve eğitim programını işlevsel 
kılmış olmaktadır. Günümüzde gerek devlet gerekse özel ve vakıf meslek yüksek 
okullarında çerçeve eğitim programlarının mesleki aktüaliteyi yakalamada başarı-
sız kaldığını söyleyebiliriz. Bunun en önemli göstergesi kamera eğitimini alan bir 
öğrencinin sektördeki kameramanlıkla barışık yada uygulama boyutuyla yapabilir 
disiplininden uzak bir profil izlenir olmasıdır. Bu anlamda sektörde binlerce örnek 
mevcuttur. 

5.3.  Kullanılan Araç ve Gereçler

Çerçeve Eğitim Programı oluşturulurken özellikle teorik eğitimin yanı sıra 
uygulama eğitiminin asıl amaç olarak hedeflendiği radyo televizyon alanında kul-
lanılan araç, gereçler piyasa ihtiyaçlarına göre seçilmelidir. Seçilen araç ve gereç-
lerin öncelikle öğretim görevlileri tarafından iyice kavrandıktan sonra öğrencilere 
aktarılmasında fayda bulunmaktadır. Araç-gereç olarak radyo televizyon alanında 
bilgisayar, kamera, kurgu yazılımları ve ışık önemli bir yere sahiptir. Bu malze-
melerin stüdyo ortamında birebir eğitmenler öncüllüğünde öğrencilere öğretilme-
si büyük önem taşımaktadır.  Bir diğer önemli nokta ise mesleğimizin doğası gere-
ği her gün değişen teknolojiye adaptasyon sağlamak için aktüaliteyi takip ederek 
piyasada oluşan ihtiyaçlara göre eğitim malzemeler üzerinden gerçekleşmelidir. 
Yani atıl durumdaki araç ve gereçleri ekonomik olsun diye öğrenciye uygulatmak 
zaman kaybından başka bir şey değildir. 

5.4.  Merkezi Sınav Başarısı

2014 ÖSYM sonuçlarına bakıldığı zaman üniversitelerin taban puanlarında özel-
likle özel ve vakıf üniversiteleri lehine gereğinden fazla düştüğünü görmekteyiz. 
Yani nerdeyse alınan puanı azlığına ve çokluğuna bakılmaksızın sadece YGS sı-
navına girme şartı ile kontenjan doldurmaya bakan bir çok üniversite mevcuttur. 

Belli bir kriter yada ilke ile öğrenci almanın ötesinde YÖK tarafından kendilerine 
verilen kontenjanı doldurmak için her türlü kurnazlığı yapan okul yönetimleri, 
farkına varmadan yakın ve orta ölçekte kendi sonlarını getirecek olan ucuzluğa 
tehlikelide olsa imza atmaktadırlar. Bu anlamda ortaya çıkan sonuçlar gösteriyor 
ki ÖSYM tarafından bir önlem almayı zaruri kılmaktadır.  Kontenjan kısıtlaması, 
taban puanın daha yukarıya çekilmesi gibi birden fazla önlem alınabilir.    

6.  “ÇIKTI AÇISINDAN” RADYO TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI 
BÖLÜMLERİ

Günümüz Türkiye’sinde özel, vakıf ve devlet okulları bağlamında “Girdi Açısın-
dan” Radyo Televizyon Programcılığı bölümlerinden mezun olan öğrencilerin pi-
yasada iş bulması ve okul süreci içerisinde nitelikli eğitim için işe koşulan; “Eğit-
men Niteliği, Çerçeve Eğitim Programı, Kullanılan Araç ve Gereçler ve Merkezi 
Sınav Başarısı” gibi etkenlerin amaç doğrultusunda yerinde kullanılmasına bağ-
lıdır. İşte öğrenci niteliğini tartışmak ve sonuçlarını analiz etmek için; verilen 
eğitimin süreç odaklı olmakla birlikte piyasa ile barışık olması ve sonuca yönelik 
olmasına bakmak gerekmektedir. Eğitim sürecini zamana yayarak, planlayıp 
başta kişinin ihtiyaçları ve ülkenin ihtiyaçları ile yönlendirmek öğrenci niteliğini 
arttıracaktır. Öğrenci niteliği konusunda genel bir özet yapacak olursak meslek 
yüksek okulları Radyo Televizyon Programlarından mezun olan öğrenciler piya-
sanın ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirildiklerini söylemek zordur. Bunu med-
ya sektöründe iş bulan ya da mevcut mezun ile medyada iş bulan mezun oranları-
na bakarak söyleyebiliriz.  

BULGULAR VE SONUÇ

 Üniversite ile sektör işbirliği istenen düzeyde değildir. Hatta, belli ölçülerde gizli 
bir çatışma yaşanmakta ve bu çatışma bazen kamuoyuna da yansımaktadır. Do-
layısıyla bu işbirliği sağlanmalıdır. Radyo Televizyon alanı eğitimi, kuramsal ve 
uygulamalı ders oranlarında tutarlılık sağlanmalıdır. Verilen kuramsal dersler, iyi 
bir iletişimci olmak için gereksinim duyulan genel kültürü  ve mesleki yeterlikleri 
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kazandırmaya yönelik olmalıdır. Hızla açılan radyo televizyon alanları ve buna 
bağlı olarak öğrenci ve mezun sayısı da artış göstermektedir. Gereksinim duyul-
madığı halde açılan her yeni programın niteliği biraz daha düşürdüğü  gözlenmek-
tedir. Bu noktada arz talep dengesine uyulmalıdır.  

Radyo Televizyon Programcılığı eğitiminde yararlanılan fiziksel tesis, ortam ve 
donanımların çoğu eskidir ve günümüzün teknolojik gelişmelerini yansıtmaktan 
uzaktır. Bu alt yapılar yenilenmeli ve süreklilik arz etmelidir.  

 Meslek standartlarının oluşmasında öncü adım, ölçü olarak bilinen TRT, eleman 
alımlarında her hangi bir çerçeve ortaya koymuyor. İletişim kelimesinin çok genel 
bir çağrışım yaptığını ve maalesef herkesin iletişim fakültesi mezunlarının yapa-
cağı işi yapabileceğini gösteren en önemli standart kanıt “muhabirlik, spikerlik ve 
kamera asistanları kadroları İletişim mezunlarının yanında bütün lisans mezunla-
rına açılmış” olmasıdır. 

 Kanaat önderleri, mesleğimizin ileri gelenleri, meslek vakıfları, dernekleri ve 
bu alanla ilgili olan herkesin, her birimin er ya da geç şu konuda bir adım atması 
gerekmektedir: “Meslek standartlarının oluşturulması ve mesleğimizin uzmanlık 
gerektirdiğine dair hukuksal bir zemin hazırlamaları hususunda adım atılması” 
olacaktır. 
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Mayıs 2015.

ÖSYM, http://www.osym.gov.tr/belge/1-23437/2015-lys-kila-
vuz-ve-basvuru-bilgileri.html, Erişim Tarihi: 15 Mayıs 2015.

 Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), www.yok.gov.tr/...sayılı%20Yükse-
köğretim+Kanunu/f439f90b-7786-464, Erişim Tarihi: 11 Mayıs 2015. 
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KURUM VE KURULUŞLAR BAZINDA MESLEK YÜKSEKOKULU 
ALGISI: 

ÖĞRENCİ PROJE DESTEKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Yrd.Doç.Dr. Hatice BAYSAL     Damla BAYDEMİR     Reşat KUZU     Merve TOPAK     Yusuf KAYACAN

Süleyman Demirel Üniversitesi

ÖZET

Değişen dünya dinamikleri doğrultusunda günümüzde İnsan kaynakları başat fak-
tör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilginin kaynağı insanı, donanımlı bireyler ola-
rak işgücü piyasasına hazırlayan arz kaynaklarından en önemlisi üniversitelerdir. 
Özellikle işgücü piyasasında teknoloji temelinde ortaya çıkan yeni trendlere ce-
vap verebilecek uygulama alanında yetkin işgücünü ise Meslek Yüksek Okulları 
sağlamaktadır. Meslek yüksekokulları işgücü piyasasındaki değişikliklere cevap 
verebilecek esneklik ve dinamizme sahip olup birtakım sorunların aşılması halinde 
önemli bir itici faktör olarak yerini alacaktır. Bu sorunların en önemlilerinden biri 
de meslek yüksekokullarına yönelik algı konusunda yaşanan sorunlardır.  

Araştırmada, yüksek öğretimde okuyan öğrencilerin yüzde 30’unu nitelikli insan 
kaynağı olarak işgücü piyasasına gönderen Meslek Yüksekokulları ve ön lisans 
öğrencilerinin kurum ve kuruluşlar bazında nasıl algılandığı; bu algının proje des-
tekleri temelinde bir resmini oluşturmayı amaçladık. Bu amaçla öğrenci proje-
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lerine en büyük desteği sağlayan TÜBİTAK başta olmak üzere KOSGEB, BAP 
(SDÜ- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi)  ve Bölgesel Kalkınma 
Ajansı olan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) nın ön lisans öğrenci proje-
lerine mali, eğitim ve teknik açıdan ne tür destekler sağladığına yönelik gerçek-
leştirilen nitel analiz yöntemi ile desteklerin içeriği, niteliği ve diğer destekler 
içerisindeki yeri ortaya konulmuştur.

Araştırma sonuçlarının meslek yüksekokulu algısı konusunda yaşanan sorunların 
çözümü yönündeki çalışmalara katkı sağlaması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu (MYO), Algı, Proje Destekleri, İçerik 
Analizi, Ön Lisans.

PERCEPTION OF VOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION 
ON THE BASIS OF AGENCY AND INSTITUTE: A STUDY ABOUT 

STUDENT PROJECT SUPPORT

ABSTRACT

In accordance with changing world dynamics, human resource confront as a pri-
mary factor at the present time. Universities are the most important supply sources 
that people who are sources of information are prepared as equipped individuals 
for labor market. Especially in the labor market, Vocational schools of higher ed-
ucation provide competent labor force in the application field that will answer to 
the new trends which show up under the technology skin. Vocational schools of 
higher education have flexibility and dynamism that can answer changes in labor 
market and take their places as an important repellent factor when some problems 
are overcame.  One of these problems is a trouble about perceptions aimed at vo-
cational school of higher education.

In the study, how the students of vocational school of higher education and asso-
ciate degree that sends 30% percent of students who have education in academy 
as qualified human resource to labor market is perceived on the basis of agency 
and institutes; we purposed a picture of this perception in the basis of project sup-
ports. Content, quality and position of supports in other supports is revealed with 
qualitative analysis method that is performed about which kind of supports are 
provided in terms of financial, educational and technical for projects of associate 
degree students in TUBİTAK which is in the first, KOSGEB, BAP (SDÜ- Scien-
tific research project coordination Unit) and western Mediterranean development 
agency (BAKA) that is a regional development agency with this purpose.

This is expected that results of the study contribute studies for solution of prob-
lems that is about perception of vocational school of higher education.

Key Words: Vocational School Of Higher Education, Perception, Project Supports, 
Content Analysis, Associate Degree

1. GİRİŞ

Günümüzde değişen dünya dinamikleri doğrultusunda insan kaynakları önemli 
bir aktör olarak ön plana çıkmaktadır. Bilginin kaynağı olan nitelikli, donanımlı, 
eğitimli, vizyon sahibi inovatif insan gücüne sahip olan ülkeler küresel aktörler 
olarak yerini almaktadır. Teknolojik değişim hızı, bilginin yayılım hızındaki artış, 
iş dünyasındaki artan rekabet de dikkate alındığında insan kaynağının öneminin 
ileriki süreçte daha yoğun bir şekilde artacağı görülen bir gerçektir. 

Tüm bu gelişmeler kapsamında özellikle iş dünyasının ihtiyaç duyduğu iş gü-
cünün eğitimi ve yetiştirilmesinde mesleki ve teknik eğitim büyük ve önemli 
bir yer tutmaktadır.1 Eğitimli insan gücü yetiştirilmesinin en önemli kaynağını 
16 Mehmet Sarıbıyık, “Meslek Yüksekokullarında Nitelikli İşgücü Yetiştirmek İçin 3+1 Eğitim Modeli”, AP-
JES-Academic Platform Journal of Engineering and Science, 1, 2013, s. 40.
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oluşturan üniversitelerde mesleki ve teknik eğitim dört yıllık eğitim veren fakülte, 
yüksekokul ve iki yıllık eğitim veren meslek yüksekokulları aracılığıyla yürütül-
mektedir. Bunlardan meslek yüksekokulları (MYO), iş piyasasının ihtiyaç duydu-
ğu ara elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulmuştur.2 Özellikle işgücü piyasa-
sında teknoloji temelinde ortaya çıkan yeni trendlere cevap verebilecek uygulama 
alanında yetkin işgücünü ise meslek yüksek okulları sağlamaktadır. Meslek yük-
sekokulları işgücü piyasasındaki değişikliklere cevap verebilecek esneklik ve di-
namizme sahip olup birtakım sorunların aşılması halinde önemli bir itici faktör 
olarak yerini alacaktır. Bu sorunların en önemlilerinden biri de meslek yükseko-
kullarına yönelik algı konusunda yaşanan sorunlardır.  

2.  MYO’LARIN MEVCUT DURUMU

Meslek yüksekokulları “Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi”nin en önemli 
aşamalarından biridir. Meslek yüksekokulları sanayi, ticaret ve hizmet sektörleri-
ne yeterli bilgi ve beceriyle donanmış ara eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuş-
tur. Meslek yüksekokulları lisans düzeyinde eğitim veren mesleki ve teknik eği-
tim kurumları ile ortaöğretim kurumlarının hedef aldığı istihdam sahaları arasında 
kalan boşluğu doldurma işlevini yerine getirmektedir.3

Türkiye’de 1933 yılında ilk üniversitenin kurulmasından bu yana yükseköğretim-
de devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi ve diğer MYO’lar olmak üzere faaliyet 
gösteren 184 yüksek öğretim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlarda 6.061.535 
öğrenci öğrenim görmektedir. Bu öğrencilerin dağılımına bakıldığında 2.013.762 
ön lisans; 3. 628.800 lisans; 341.036 yüksek lisans; 77.937 doktora eğitimi almak-
tadırlar.4 

2.  İsmail Şahin ve Tayfun Fındık, “Türkiye’de Mesleki Ve Teknik Eğitim: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çö-
züm Önerileri”, TSA, 12(3),  2008, s.70.
3. Şahin ve Fındık, a.g.m., s.70.
4. Yüksek Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi, Öğrenci Sayıları, 
https://istatistik.yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2015/2015_T1.pdf , Erişim Tarihi: 17  Nisan 2015.

Tablo 1: MYO’ların Sayısı ve Dağılımı

Yükseköğretim Ku-
rumu

Sayı Yüzde

Devlet Üniversitesi 806 88
Vakıf Üniversitesi 99 10,84
Vakıf MYO 8 0,87
TOPLAM 913 100

Kaynak: (http://istatistik.yok.gov.tr- 17 Nisan 2015)

Yükseköğretim içerisinde meslek yüksekokullarında öğrenim gören ön lisans öğ-
renci sayısı (açık öğretim ve uzaktan öğretim dahil), 2014-2015 Eğitim Öğretim 
Dönemi itibariyle toplam öğrenci sayısının %33,22’sine karşılık gelmektedir.5 Bu, 
yaklaşık her üç öğrenciden birisinin ön lisans öğrencisi olduğu anlamına gelmekte 
olup; MYO’ların yükseköğretim sistemimiz içinde ne denli önemli bir yer tuttu-
ğunun da bir göstergesidir.

MYO’lardaki eğitim kadrosuna bakıldığında ise toplam 17.674 öğretim üye-
si ve öğretim elemanı bulunmaktadır. Bunlardan 3.120’si öğretim üyelerinden, 
14.554’ü öğretim elemanlarından oluşmaktadır. MYO’lardaki eğitim kadrosu, 
276’sı profesör, 353’ü doçent, 2491’i yardımcı doçent, 13.301’i öğretim görevlisi, 
621’i okutman, 389’u uzman ve 243’ü de araştırma görevlisinden oluşmaktadır.6 
MYO’lardaki öğretim üyelerinin oranı %17,65 düzeyinde kalırken öğretim ele-
manlarının oranı %82,34 düzeyindedir.  MYO’lar farklı türde eğitim programla-
rını bünyelerinde barındırabildikleri gibi belirli alanlarda da yoğunlaşabilmekte-
dirler. 549 MYO’da teknik ve sosyal olmak üzere farklı eğitim programlarında; 
253 MYO’da sağlık, turizm, havacılık, adalet, maden ve ulaştırma gibi 20 farklı 
tematik alanı kapsayan programlarda eğitim verilmektedir.7 

5.  Öğrenci Sayıları, a.g.e.
6. Durmuş Günay, Mahmut Özer, Türkiye’de Meslek Yüksekokulları: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri (Taslak), YÖK MYO Çalışma Grubu Raporu, Haziran 2014,  Ankara, s. 5.
7.  Günay, a.g.e., s.5.
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2.1. MYO’ların Sorunları

Yüksek öğretimdeki çeşitli hedefler doğrultusunda plansız olarak gelişim en açık 
şekilde MYO’larda görülmekte, MYO sayılarındaki artış rakamları bunun gös-
tergesini oluşturmaktadır.  2001 yılında 401 olan MYO sayısı 2015 yılında 913’e 
yükselmiştir. Bu artışa gerek fiziki altyapı gerekse öğretim kadrosundaki sayının 
yetişememesi nedeniyle  MYO’ların sorunları kuruluşlarıyla birlikte ortaya çı-
kartmaktadır. Pek çoğu yerel bazdaki ekonomik, sosyo-kültürel gelişimin destek-
lenmesi amacıyla ilçelerde açılan bu okullarda ilçelerdeki yaşam koşulları yüzün-
den, bazı programlarda üç dört öğrenci ile derslerin yürütüldüğü belirtilmektedir. 
Mevcut meslek yüksekokullarından 1983-1997 yılları arasında Dünya Bankası’n-
dan temin edilen fonlarla geliştirilen 30 meslek yüksekokulu hariç tutulduğunda, 
diğerlerinin donanım ve öğretim kadrosu yönünden arzu edilenin çok gerisinde 
kaldığı kaydedilmektedir8 

MYO’ların yaşadıkları sorunlar plansız yapılanma, iletişim eksikliği, işbirliği 
eksikliği, sınavsız geçiş hakkıyla birlikte öğrenci kalitesindeki düşüş, öğretim 
kadrosundaki eksiklikler, MYO’ların yönetim, öğretim kadrosu ve öğrenciler 
tarafından algısındaki negatiflikler olmak üzere  çok çeşitlidir. Mesleki ve tek-
nik eğitimin en önemli bileşenlerinden olan meslek yüksekokullarının bu sorunlar 
nedeniyle  Türkiye’nin rekabet gücünün artırılması ve ekonomik büyümesinde 
kendilerinden beklenen katkıları ve beklentileri tam anlamıyla karşılayamadıkları 
belirtilebilir. Ancak, MYO’ların önemine inanıp inandırarak,  yaşanan sorunları 
titizlikle belirleyip, çözme inanç ve kararlılığında olmak9 sorunların çözümü çer-
çevesinde atılacak önemli bir adımdır. 

MYO’larda giderek büyüyen sorunlardan bir diğeri de öğretim elemanı teminidir. 
Bu sorun hem nitel hem de nicel boyutta önem arz etmektedir. Bektaş, Fidan ve 

8. Asaf Varol, Nurhayat Varol, “MYO’ların Birinci Sınıflarının Uzaktan Öğretim Yapması”, II. Ulusal İleti-
şim Kongresi, 23-25 Mayıs 2001, İstanbul, s. 618.
9.  Reha Metin Alkan, Menderes Suiçmez, Mehmet Aydınkal, Menekşe Şahin, “Meslek Yüksekokulların-
daki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 4 (3), 2014,  
s.136.

Keçeci, (2011) ‘nin araştırmasında Sinop’un Boyabat ilçesindeki meslek yükseko-
kulunda, Harita Kadastro Programı’nın öğretim kadrosunda 1996 yılından itiba-
ren eksiklik yaşandığı ve ikili eğitim yapan bu bölümde 2011 yılında halen sadece 
bir öğretim görevlisi (harita mühendisi) bulunduğu belirtilmektedir. MYO’lardaki 
boş kadroların doldurulması için ilana çıkıldığında da gerek maaşların yetersiz bu-
lunması gerekse ilçelerin sosyoekonomik profillerinin düşük olması sebebiyle boş 
kadrolar doldurulamamaktadır.10 Öğretim elemanı eksikliği çoğu yerde de liseler-
den temin edilen ve yarı zamanlı olarak görevlendirilen öğretmenler aracılığıyla 
yürütülmektedir.  MYO’larda eğitim veren öğretim elemanlarının dağılımına ba-
kıldığında, 17,65’inin öğretim üyelerinden %82,34’ünün öğretim elemanlarından 
oluştuğu görülmektedir. Türkiye’deki meslek yüksekokullarında öğrenci/öğretim 
elemanı oranı 2012-2013 eğitim/öğretim yılı için yaklaşık 52 olarak verilmek-
tedir.11 Bu durum doğal olarak öğretim elemanlarının yüklerini artırmakta, ken-
dilerini başta mesleki olarak geliştirmeleri için yeterli zaman bulamamasına ve 
öğrencilerle gerektiği kadar ilgilenememesine neden olmaktadır.

Meslek yüksekokullarının en temel sorunlarından birini, meslekî ve teknik orta-
öğretim kurumlarından meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş imkânının sağ-
lanmış olması oluşturmaktadır. Bu uygulama, meslek yüksekokullarındaki eğitim 
kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, MYO’ların meslek veya teknik 
liselerden farklı okulların öğrencilerinin tercihlerine de açık olması hemen hiç bir 
mesleki temeli olmayan öğrencilerin uyum sorunlarını ortaya çıkartmaktadır.

Türkiye’de Ocak 2015 itibariyle işsizlik oranı %11,3 olarak gerçekleşmiştir.12 Buna 
karşılık bazı işverenlerin aradıkları nitelikte işgören bulma konusunda yaşadığı 
zorluklar, işgücü arzı ile işgücü talebi arasındaki uyumsuzluğa işaret etmektedir. 
Bu durum mesleki ve teknik eğitim ile iş dünyası arasında yeterli seviyede diyalog 
kurulmadığının veya koordinasyonun eksikliğinin bir göstergesi olarak da değer-
10.  Kemal Biçerli, “Yükseköğretim sistemimizi İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler Paralelinde Yeniden Yapı-
landırmak Zorundayız”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1 (3), 2011, s.123.
11.  Günay, a.g.e., s.8.
12. TUİK, http://www.tuik.gov.tr/HbGetirHTML.do?id=18636, Erişim Tarihi: 22 Nisan 2015.
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lendirilebilir.13 MYO’lar bölgelerindeki sektörlerle başarılı ilişkiler kuramamış ve 
yerel piyasanın ihtiyaçlarını göz ardı etmiştir. İş dünyasının aradığı beceriler ile 
yükseköğretimde öğretilen beceriler arasında ciddi bir uyumsuzluk vardır. Firma-
lar, yabancı dil bilgisi (özellikle İngilizce), bilgisayar becerileri, analitik düşünme 
becerileri, sosyal beceriler ve iletişim becerileri ile pratik tecrübe gibi ihtiyaçla-
rını dile getirmişlerdir. İş dünyasının ihtiyaçları ve okullardaki müfredat arasın-
daki uyumsuzluk, nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilecek olan MYO’ların 
cazibelerini yitirmelerine neden olmuştur.14 MYO’larda, ders programlarının da 
yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının ihtiyaçları dikkate alınarak, güncel ve 
teknolojiye uygun olacak şekilde gözden geçirilerek düzenlenme ihtiyacı günde-
me gelmektedir. Türkiye’de bu konuda özel sektörün katılımıyla gerçekleştirilen 
hemen tüm bilimsel etkinliklerde, özel sektör temsilcilerinin ifade ettiği en büyük 
ve önemli sorun, öğrencilerin uygulama eksikliği olarak ifade edilmektedir. MYO 
öğrencilerinin uygulamaya katıldıkları en önemli adım stajdır ve bazı işletmele-
rin staj konusunda çok ilgili ve istekli olmadıkları görülmektedir.15 Bu konudaki 
algının değiştirilmesi gerekliliği açıktır. Bu ayrıca bir başka sorun olan öğrenciler 
ve öğretim elemanlarının sektörle işbirliği yapma konusundaki eksiklikleri açısın-
dan kullanılabilecek bir mekanizmadır. Öte yandan öğrenci sayılarının artmasıyla 
birlikte altyapı, mekân (laboratuvar, atölye, derslik vb.), donanım ile öğretim ele-
manı gereksiniminin aynı oranda geliştirilememiş olması eğitim kalitesini olum-
suz etkilemektedir.

Türkiye’de TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları gibi kurum ve kuruluşlar, 
öğrencilere sundukları proje temelli çeşitli destek programlarına sahiptir. Şüphesiz 
kısıtlı ve koşullu olarak verilen bu desteklerden yararlanmak çok kolay değildir 
ancak bu desteklere bakıldığında ön lisans düzeyinde öğrenci desteklerinin yeter-
sizliği göze çarpmaktadır. 

13. Günay, a.g.e., s. 18.
14.  Talip Küçükcan ve Bekir S. Gür, Türkiye’de Yükseköğretim: Karşılaştırmalı Bir Analiz, Ankara: SETA 
Vakfı Yayınları, Haziran 2009, Ankara, s. 196-197.
15.  Hüseyin Ceylan ve Muhammed Ali Erbir, “Meslek Yüksekokullarında Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri”, Electronic Journal of Vocational Colleges, Mayıs 2015, s. 103.

2014-2020 yılları arasında uygulamaya konulan Erasmus Programı kapsamında, 
meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin; staj, çalışma ziyareti, bir 
projede yer almak gibi etkinliklerle Avrupa Birliği destek programlarından ya-
rarlanma fırsatı sunulmuştur. Ancak bu noktada da herhangi bir hazırlık sınıfının 
bulunmadığı MYO öğrencileri yabancı dil problemi nedeniyle bu imkandan yete-
rince faydalanamadığı bilinen bir gerçektir.

MYO’ların genelde üniversitelerin ana kampüslerinin dışında olmaları, 
öğrencilerin kampüs yaşantısının sunduğu pek çok sosyal/kültürel etkileşimden 
uzak kalmalarına, farklı bölümlerde okuyan diğer öğrencilerle daha az etkileşi-
me girmelerine sebep olmaktadır. Bu durum öğrenciler üzerinde, daha az değer 
verilme duygusuna da neden olabilmekte, okullarını sahiplenmelerini ve aidiyet 
duygusunun gelişmesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

2.2.   Türkiye’deki Proje Destek Mekanizmaları

Türkiye’de Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarından sanayileşme çabalarını geliştir-
meye, kentleşmeden tarıma, eğitimden ulaşıma, sağlıktan çevre korumaya kadar 
birçok çalışma ve faaliyet alanına yönelik destekler verilmektedir. Devlet tarafın-
dan sağlanan TUBİTAK- TEYDEB, KOSGEB ve SANTEZ gibi Ar-Ge destek ve 
teşvikleri ile Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği gelişimi hedeflenmiştir.16  

En önemli destek mekanizmalarından biri  TÜBİTAK’tır. TÜBİTAK ; akademik 
Ar-Ge destek programları (1000, 1001, 1002,1003, 1005, 1007, 1011, 1505, 1513, 
300, 350; 1011); sanayi ar-Ge destek programları (1512, 1301, 1501, 1503, 1507, 
1511, 1514, 1602, 1505, 1515, 1007, 1601, 1513; 1509, ) Kamu kurumları araştır-
ma ve geliştirme projelerini destekleme programı (1007, 1301); Girişimcilik des-
tek programları (1512,  2238, 2239, 1514, 1601); Bilimsel etkinlikleri destekleme 
programı (2229, 2223-D, 2237, 2223-B, 2223-C); Bilim ve Toplum Proje destek-
leri (4007,4004, 4003, 4005,4006, 5000), AB çerçeve programları destekleri (se-

16.  İskender Peker, İlker Murat Ar ve Birdoğan Baki, “Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Gelişmesinin 
Önündeki Engellerin AAS Yöntemiyle Belirlenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği”, Atatürk 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28 (3), 2014, s. 109.
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yahat desteği, katılımı özendirme ödül desteği, proje ön değerlendirme desteği); 
ikili ve çoklu işbirlikleri (COST Programı projeleri ve ESF-Avrupa Bilim Vakfı 
Projeleri) aracılığıyla mali, teknik ve eğitim destekleri vererek özellikle ar-ge fa-
aliyetlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. 

KOSGEB,  15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği”ne dayanılarak 6 
ayrı başlık altında çeşitli destekler sunmaktadır. Türkiye’de geniş bir alana ya-
yılmış olan ve ekonomimizin sürükleyici unsurları olan Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerin (KOBİ) proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, rekabet güçlerinin 
yükseltilmesi, girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, işbirliklerinin 
geliştirilmesi amacıyla sunulan destekler: KOBİ Proje Destek Programı, Genel 
Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel 
Uygulama Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, İş birliği-Güç birliği 
Destek Programı’dır.17 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KOBİ ve üniversite ortaklığına 
verilen destekler kapsamında üniversiteler ile işletmeler tarafından ortaklaşa ha-
zırlanan projelerin desteklendiği Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) programı; yenilikçi 
iş fikirleri olan genç girişimcileri desteklemek amacıyla Tekno-Girişim Sermaye 
Desteği verilmektedir. 

Ülkemiz Avrupa Birliğine (AB) üyelik sürecindeki bir ülke olarak, AB tarafından 
aday ülkelere verilen desteklerden faydalanabilmektedir. 2014-2020 yılları arasın-
da uygulanacak olan Erasmus+ programı ile kişilere yaş ve eğitim geçmişlerine 
bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlen-
dirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor. Erasmus+ progra-
mında okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik, 
bilgi ortaklıkları, sektörel beceri ortaklıkları Jean monnet burs destekleri ve spor 
destekleri yer almaktadır. Erasmus+ yükseköğretim programı yükseköğretimde 
kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbir-
17. GEKA, Ayşe Ersin Başkan, Türkiye’deki Destek Mekanizmaları, Güney Ege Kalkınma Ajansı Yayını, 
Yayın No: 1, Denizli, 2010, s.5.

liğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.18 AB Kaynaklı Desteklerde, AB Destekli 
Bölgesel  Kalkınma Programları kapsamında DPT ile birlikte KOBİ’lere verilen 
destekler; Rekabet edebilirlik ve yenilik programı kapsamında verilen destekler; 
AB Katılım öncesi aracı kırsal kalkınma bileşeni (IPARD) destekleri; AB Katı-
lım öncesi Mali Araç (IPA)  ile aday ülkeleri tam üyeliğe hazırlamayı amaçlayan 
destekler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, kırsal kalkınma plan 
ve programları ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak, kırsal 
alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi enteg-
rasyonunun sağlanması, pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin 
güçlendirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal toplumda 
belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla proje bazlı “Kırsal Kalkınma Yatı-
rımlarının Desteklenmesi Programı” uygulanmaktadır.19 

Bölgesel kalkınma ajansları yerel kaynakların etkin ve yerinde kullanımı, yerel 
potansiyelin harekete geçirilmesi, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 
arasında işbirliğinin geliştirilmesi, ulusal kalkınma plânı ve programlarında ön-
görülen ilke ile politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmenin hızlandırılması, 
sürdürülebilirliğinin sağlanması, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını 
azaltılması amacıyla mali ve teknik destekler vermektedir. Mali destekler; doğ-
rudan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üçe 
ayrılmaktadır. Doğrudan finansman desteği ise, proje teklif çağrısı, doğrudan 
faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği olmak üzere üç destekten oluşmakta-
dır. Bu ajanslardan biri de Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)’dır ve görev 
alanı TR61 Düzey 2 Bölgesi’dir (Antalya, Isparta ve Burdur). Ajansın merkezi 
Isparta’da bulunmaktadır.

Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimleri 10 Nisan 
2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Ku-
rumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim 

18. Avrupa Birliği Bakanlığı- AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, “Erasmus+Programı”, 
Erişim Tarihi: 21 Mayıs 2015 

19. GEKA, a.g.e., s.47.
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üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış 
araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma projelerinin desteklendiği 
Münferit Araştırma Projeleri, üniversite birimlerinin altyapılarının geliştirilme-
sini amaçlayan Altyapı Proje destekleri,   Türkiye’nin vizyon 2023 perspektifine 
uygun alanlarda disiplinlerarası çalışmayı özendirmek amacı ile  Disiplinlerarası 
Proje destekleri,  üniversiteye bağlı enstitüler ile benzer eğitim verme yetkisine 
sahip diğer Fakültelerde yüksek lisans, Tıpta-Diş Hekimliğinde uzmanlık ve dok-
tora çalışmalarını destekleyen Tez Projeleri, özel projeler olarak hazırlanan Gü-
dümlü Proje destekleri, Uluslar arası Kongrelere katılımı teşvik için Uluslar arası 
Kongrelere Destek Projeleri, Öğrenci kulüpleri aracılığıyla öğrenci projelerinin 
desteklendiği Öğrenci Proje Destekleri ve Tematik Alan Projeleri olarak destek 
sunmaktadır.20 

3.  PROJE DESTEK MEKANİZMALARI ÇERÇEVESİNDE MYO ALGISI

3.1.   Araştırmanın Amacı

Meslek Yüksekokulları, yükseköğrenim öğrencilerinin %33,2’sini nitelikli işgö-
ren olarak işgücü piyasasına kazandıran ve ara eleman ihtiyacını karşılayan en 
önemli kaynağı oluşturmaktadır. Özel sektörün katılımıyla gerçekleştirilen bilim-
sel etkinliklerde, yaşanan en önemli sorunlardan biri olarak MYO öğrencilerinin 
uygulama eksikliği ifade edilmektedir.21 Öğrencilere bu uygulama deneyimi ve 
yeni fikirler geliştirme fırsatlarını sunan mekanizma ise “projeler”dir. Proje yap-
mak, insanda sistematik düşünme sisteminin gelişmesine yardımcı olmaktadır. 
Buradan hareketle öğrenci projelerine en büyük desteği sağlayan TÜBİTAK başta 
olmak üzere KOSGEB, BAP ve BAKA’nın öğrenci projeleri destekleri içerisinde 
ön lisans öğrencilerine sağlanan desteklerin nitelik ve nicelik yönünden değer-
lendirilerek, bu çerçevede ön lisans öğrencisi ve MYO algısına farklı bir açıdan 
yaklaşarak bir resim oluşturmak amaçlanmıştır.

20. BAP Faaliyet Raporları (2010-2013), www.bap.sdu.edu.tr, Erişim Tarihi: 24 Nisan 2015. 
21. Ceylan ve Erbir, a.g.e., s. 103.

3.2.  Araştırma Yöntemi

Araştırmamızda nitel veri analizlerinden yararlanılmıştır. Nitel araştırmalar; çok 
sayıda yöntem ve kaynağın kullanıldığı, insan deneyimlerine ilişkin sözlü ya da 
yazılı anlatımların ya da kayıtların incelendiği araştırmacıya veri sağlamadaki en 
etkili yöntemlerden biridir.22 Nitel araştırmalarda kullanılan çeşitli analizler, elde-
ki materyallerin görünen manasının ötesinde sosyal gerçeklere ulaşmak için çıka-
rımlarda bulunmayı amaçlar.23 Bunlardan “Betimsel Analiz” daha önceden çeşitli 
veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin belirlenmiş temalara göre özet-
lenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür. Bu analiz türünde 
temel amaç elde edilmiş olan bulguların okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış 
bir biçimde sunulmasıdır.24 

Araştırmada, örnekleme dahil edilen kurum ve kuruluşların 2011-2014 yılları ara-
sındaki 4 yıllık faaliyet raporları ve web sayfalarındaki yazılı metinlerden yarar-
lanılmış, betimsel analiz yapılarak öğrenci proje destek sistemlerine ilişkin veriler 
elde edilmiştir. 

3.3.  Evren ve Örneklem

Türkiye’de Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarından sanayileşme çabalarını geliştir-
meye, kentleşmeden tarıma, eğitimden ulaşıma, sağlıktan çevre korumaya kadar 
birçok çalışma ve faaliyet alanına yönelik destekler verilmekte olup çeşitli Ar-Ge 
destek ve teşvikleri ile Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği gelişimi hedeflenmekte-
dir. 

Öğrencilere proje bazlı destek programları sunan Bilim, sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Üniversite bilimsel destek birimlerinden biri olan 
BAP, Kalkınma Ajansları’ndan BAKA araştırmamızın örneklemini oluşturmak-

22.  Punch R. Keith, Introduction to Social Research-Quantitative and Qualitative Approaches, London: 
Sage, 2005,p. 165.
23.  Kaan Böke, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 3. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul, 2011, s.343.
24.  MAli Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin yayıncılık, , 5. 
Basım, Ankara, 2006.
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tadır. Bu kurum ve kuruluşların 2011-2014 yılları arasındaki 4 yıllık süreçteki 
faaliyet raporları temelinde analiz gerçekleştirilmiştir. 

3.4.   Bulgular ve Değerlendirme

Araştırmada özellikle öğrenci destek mekanizmaları dikkate alınmış ve bu destek 
birimleri bazında bir değerlendirme yapılmıştır.  Belirli temalar çerçevesinde bil-
giler kurum ve kuruluşların web sayfalarında yer alan destek kalemlerine ilişkin 
bilgiler, başvuru koşulları ile faaliyet raporlarından yola çıkılarak analiz edilmiş-
tir. 

Türkiye’de bilimsel çalışmalara en büyük desteği veren TÜBİTAK bünyesinde 
öğrenci destek kalemlerine ilişkin bilgiler tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir. Des-
tek programları bağlamında desteğin amacı, desteğin niteliği ve en önemlisi de 
desteğe başvuru şartlarından biri olan eğitim ile ilgili şartlara özellikle bakılmıştır.  
Tablo 2’de görüleceği üzere ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik bilim olim-
piyatları ve proje yarışmaları; lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerine bitir-
me tezi, burs, girişimcilik desteği gibi alanlarda mali veya mali olmayan (eğitim, 
teknik malzeme vb) destekler sunmaktadır. Burada dikkat çeken nokta ön lisans 
öğrencilerine yönelik doğrudan bir destek kaleminin olmayışıdır.

Tablo 2: TÜBİTAK Öğrenci Destek Programları

Destek Alanı Amaç Destek 
Niteliği

Eğitim ile İlgili 
Şartlar

1512 TÜBİTAK Bireysel 
Girişimcilik Aşamalı Destek 
Programı

Girişimcileri destekleme Mali 
destek

Lisans, Yüksek 
Lisans, Doktora 
öğrencisi olmak

Ulusal İlköğretim Matematik 
Olimpiyatı (2201) Bilim insanı destekleme Mali 

olmayan
İlk Öğretim 
Öğrencisi Olmak

Uluslararası Bilim Olimpiyat-
ları (2202) Bilim insanı destekleme Mali 

olmayan
İlk Ve Ortaöğretim 
Öğrencisi Olmak

Ortaöğretim Öğrencileri Arası 
Araştırma Projeleri Yarışması 
(2204)

Araştırmacı destekleme Mali 
destek

Ortaöğretim öğren-
cisi olmak

Destek Alanı Amaç Destek 
Niteliği

Eğitim ile İlgili 
Şartlar

Enerji Verimliliği Proje Yarış-
ması Enerji Tasarrufu - Ortaöğretim öğren-

cisi olmak

Üniversite Lisans Burs 
Programı (2205)

Lisans öğrencilerini 
destekleme

Mali 
destek

Lisans Öğrencisi 
olmak

Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/
Yurt Dışı Araştırma Projeleri 
Destekleme Programı (2209-A 
ve 2209-B)

Araştırmacı destekleme Mali 
destek

Lisans öğrencisi 
olmak 

Yurt İçi Yüksek Lisans Burs 
Programı (2210)

Yüksek Lisans Öğrenci-
si Destekleme

Mali 
destek

Son Sınıf Lisans 
Öğrencileri

Yurt İçi Doktora Burs Programı 
(2211)

Doktora Öğrencisi 
Destekleme

Mali 
destek

Yüksek Lisans 
Sonrası Doktora 
Programına Kayıtlı 
Öğrenci olmak

Lisansüstü Yaz Okulu Destekle-
me Programı (2217)

Bilim ve Teknolojideki 
Güncel Gelişmeleri 
Lisansüstü Öğrencilere 
ve Genç Araştırmacılara 
Aktarmak

- Lisansüstü öğrencisi 
olmak

Son Sınıf Lisans Öğrencileri 
İçin Yurt İçi Lisansüstü (Yük-
sek Lisans/Doktora) Burs 
Programı (2228)

-

Tezli Yüksek Lisans 
Veya Lisans Sonrası 
Doktora Programına 
Başlayacak Öğren-
ciler

Doktora Öğrencileri için Yurt 
İçi Araştırma Burs Progra-
mı(2233)

Doktora eğitimlerine 
devam eden öğrencile-
rin yurt içi dolaşımını 
desteklemek ve yeni 
işbirliği imkânlarının 
oluşmasına katkı sağ-
lamak

Mali 
destek

Doktora Öğrencisi  
olmak

Bilimsel Eğitim Etkinliklerini 
Destekleme Programı (2229)

 Ön lisans, lisans öğren-
cileri Doğa Bilimleri, 
Mühendislik ve Tek-
noloji, Tıbbi Bilimler, 
Tarımsal Bilimler, Sos-
yal Bilimler ve Beşeri 
Bilimlerde çalışmalar 
yapmaya teşvik etmek, 
çalışmalarını yönlen-
dirmek ve bilimsel 
gelişmelerine katkıda 
bulunmak amacıyla 
düzenlenecek olan kurs 
ve seminer gibi bilimsel 
eğitim etkinlikleri

Mali 
olmayan

10 yıl deneyimli 
akademisyenler 
yürütücü
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Proje Eğitimi Etkinliklerini 
Destekleme Programı (2237)

proje yazma süreci, bu 
süreçte yer alan

bilimsel yaklaşımlar, 
proje yönetimi, bütçe-
lendirilmesi

Mali 
olmayan

Tezinin son aşa-
masındaki doktora 
öğrencileri

Kaynak:TÜBİTAK faaliyet raporları (2010-2014) ve Kurumsal Web Sayfası (www.tubitak.gov.tr), 12 

Mayıs 2015.

TÜBİTAK’ın akademik ar-ge destekleme programları bazında 2014 yılında  des-
teklenen proje miktarları ve verilen mali destekler Tablo 3’de yer almaktadır. 

Tablo 3: TÜBİTAK Akademik Ar-Ge ve Öğrenci Destek Programları Destekleri (2014)

Akademik Ar-Ge Destekleri

Destek Alanları Proje sayısı

Destek Mik-
tarı (milyon 

TL)
1000- Ar-Ge Potansiyeli Geliştirme 8 500 bin TL
1001- Bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri destekleme prog-
ramı 793 160 
1002- Hızlı destek programı 416 10,7 
1003- Öncelikli alanlar ar-ge projeleri destekleme programı 149 57,5 
1005- Ulusal yeni fikirler ve ürünler araştırma destek programı 29 3,3 
3001- Başlangıç Ar-ge projeleri dest.prog 515 23,8 
3501- Ulusal genç araştırmacı kariyer geliştirme prog 164 26,9

2209- Üniversite öğrencileri ar-ge proje desteği
Lisans/Lisansüstü Öğrencileri ve Doktora Sonrası Araştırmacılara Yönelik Destekler

Yurt İçi Lisans Burs Programı 302 2,26
Üniversite Öğrencileri Yurtiçi Projeleri Destekleme Programı- 
2209-A 486 1,67
Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı- 2209-B 223 -
Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı 1610 44,01
Yurt Dışı Lisansüstü Burs Programı 91 0,21
Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı 476 11,42
Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini 
Destekleme

Programı 10 0,22
Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı 268 0,08
Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması 9 0,14

Kaynak: TÜBİTAK 2014 Faaliyet Raporu, (www.tubitak.gov.tr), 12 Mayıs 2015.

Akademik Ar-Ge destekleri çerçevesinde de üniversitelerde öğretim üyelerinin 
proje yöneticisi oldukları projelerde bursiyer ve araştırmacı olarak projeye dahil 
edilebilecek öğrencilere ilişkin şartlara bakıldığında da lisans, yüksek lisans veya 
doktora öğrencisi olması; en az lisans mezunu olması gerektiği gibi koşullar ye-
ralmaktadır.   Üniversiteler bazında proje destek sistemlerinden olan “Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimleri” açısından, öğrenci destek sistemleri 
bazında Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinas-
yon Birimi (BAP) incelenmiş, birimin yüksek lisans ve doktora tezleri için mali 
destek sağladığı bulgulanmıştır.  Münferit adı altında öğretim üyelerinin projele-
rine çeşitli destekler sağlanmaktadır. BAP’ın 2010-2013 yılları arasında sağlamış 
olduğu destek miktarları Tablo 4’de görülmektedir. 

Tablo 4: BAP Proje Destek Miktarları (2010-2013)

Destek Alanları 2010 2011 2012 2013
Yüksek Lisans 
Tezi 1.272.532 1.311.591 1.317.055 1.558.311

Doktora Tezi 778.474 679.160 1.129.919 1.641.314

Münferit 57.782 2.982.499 44.990 -

TOPLAM 2.108.788 4.973.250 2.491.964 3.199.625

Kaynak: BAP Faaliyet Raporları (2010-2013), 24 Nisan 2015.

BAP aracılığıyla desteklenen proje sayılarına ilişkin bilgiler de Tablo 5’de görül-
mektedir. 

Tablo 5: BAP- Desteklenen Proje Sayıları (2010-2013)

Destek Alanı 2010 2011 2012 2013
Yüksek Lisans Tezi 267 277 250 290
Doktora Tezi 81 72 76 103
Münferit 11 160 3 -
TOPLAM 359 509 329 393

Kaynak: BAP Faaliyet Raporları (2010-2013), 24 Nisan 2015.
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BAP çerçevesinde bakıldığında öğrenci proje destekleri yüksek lisans ve doktora 
öğrencilerini kapsamaktadır. Burada da ön lisans öğrenci projelerine ilişkin bir 
destek programının yer almadığı bulgulanmıştır. 

Daha çok girişimciliğin geliştirilmesi yönünde destekler sunan KOSGEB destek 
sistemleri incelendiğinde25 “Ar-Ge ve inovasyon konusunda farkındalığı artırmak 
ve bu alandaki desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak” hedefli üniversitelerle 
işbirliği yapılarak TEKMER’lerin açılması için destek sunmaktadır. Öğrenciler 
açısından “İş Planı Ödülü” isimli yarışmada üniversiteler tarafından örgün eğitim 
kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini almış olmak şartı aranmaktadır. Uy-
gulamalı girişimcilik eğitimleri, yeni girişimci destekleri gibi alanlarda mali ve 
eğitim destekleri sağlanmaktadır. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde verilen proje desteklerinden biri 
de SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) programıdır. Bu programın hedefleri arasında Üni-
versite, sanayi, kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, üniversitelerde yapılan aka-
demik bilginin ticarileşmesini sağlamak, akademisyenler ve üniversite mezunu 
gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler 
doğmasını sağlamak, üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programların-
da öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ’ler tarafından talep edilen 
alanlara yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve Ar-Ge tabanlı 
ihtiyaçlara yönelik belirlenmesini sağlamak  yeralmaktadır. Bu programdan Üni-
versite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri için, sektör ve 
büyüklüğüne bakılmaksınız katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya 
tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler istifade etmektedir. 

Tekno-Girişim Sermaye Desteği Programı’nda ise yeni ve yenilikçi iş fikirleri 
olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma 
potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağla-
ma amaçlı mali destek verilmekte; “üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhan-

25.  KOSGEB Faaliyet Raporları (2011-2014), http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Default.aspx, Erişim Ta-
rihi: 28 Nisan 2015.

gi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, 
yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora 
derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler 
programdan” yararlanabilmektedir.26 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) belirlenen altı temel amaç çerçevesinde 
-Tarımda Modernizasyonun ve Kırsal Kalkınmanın Sağlanması, Turizmin Çeşit-
lendirilmesi ve Yaygınlaştırılması, Sanayide Rekabetçiliğin Artırılması, Ulaşım 
ve Lojistik Altyapısının İyileştirilmesi, Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi ve Sür-
dürülebilir Çevre, sosyal sermaye ve sosyal altyapının geliştirilmesi- proje çağrı-
ları yaparak mali, eğitim, danışmanlık gibi destekler sunmaktadır.  BAKA, 2013 
yılında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri kapsamında Antalya, Isparta ve Bur-
dur’da açılan 21 kursta 627 kişiye eğitim vermiş; 2013 mali yılı destek programla-
rı bilgilendirme eğitimlerinde 479 kişiye ulaşmış; ar-ge ve yenilikçilik odaklı sa-
nayinin desteklenmesi alanında 117; tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi için 54; 
alternatif turizmin geliştirilmesi için 68 projeye mali destek sağlamıştır. Doğrudan 
faaliyet desteği olarak Isparta, Antalya ve Burdur’da toplam 14 projeye 751.816-
TL ; teknik destek anlamında yine aynı üç ilde toplam 7 projeye 44.304_TL destek 
sağlanmıştır. BAKA, yatırım destek ofislerinde danışmanlık hizmeti verilmesi, 
firmaları yerinde ziyaretlerle de mali olmayan danışmanlık desteği sunmaktadır. 

Tablo 6: BAKA Destekleri (2011-2014)

Destek Çeşitleri 2014 2013 2012 2011

Teknik Destek 129.456-TL 44.304-TL - -

Doğrudan destek 1.053.983-TL 751.816-TL 730.678-TL -

Danışmanlık 895 880 1192 747

Ziyaret edilen 
firma

177 227 264 342

G i r ş i m c i l i k 
Eğitimi

- 627 kişi 491 kişi -

Proje yazma 
eğitimi

- 479 kişi - 767 kişi

Kaynak: BAKA faaliyet raporları (2011-2014), (www.baka.org.tr,  9 Mayıs 2015).

26.  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, https://biltek.sanayi.gov.tr, Erişim Tarihi: 8 Mayıs 2015.
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BAKA 2015 proje çağrılarında Alternatif Turizmin desteklenmesi ve yenilikçi 
teknolojiler mali destek programı çağrı başvuru rehberinde başvuruda bulunabile-
cek kişilere ilişkin özelliklerin belirtildiği bölümde “fakülteler, meslek yükseko-
kulları ve enstitüler uygun başvuru sahibi değildir.” ibaresi yer almaktadır. Bunun 
dışında da eğitim ile ilgili herhangi bir şarta rastlanmamıştır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Tarihsel süreci içerisinde değişik misyonlar yüklenmiş olan meslek yüksekokulla-
rı, günümüzde ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu, alanlarında 
yeterli bilgi ve beceriye sahip ara elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş 
mesleki ve teknik eğitim sisteminin en önemli bileşeni olan yükseköğretim ku-
rumlarındandır.

Günümüzde bir yandan işsizlik giderek yükselirken diğer yandan da bazı alan-
lar için işgören bulmada zorluk yaşanmaktadır. Bu parodoksal durumda meslek 
yüksekokulları eğitimi, eğitimin niteliği ön plana çıkmaktadır. MYO’lar eğitimli 
ara eleman yetiştirmeleri nedeniyle, ülkedeki büyük bir iş yükünü kaldırmakta ve 
taşımaktadır. Bundan dolayı da MYO’lar sanayi sektörünün ihtiyacı olan insan 
kaynağının sağlandığı merkezlerdir ve eğitim- öğretimde karşılaştıkları sorunlar 
ve bunların çözülmesi için yapılabilecek işbirliği ve dayanışma konuları ile her 
geçen gün daha çok önem kazanmaktadır.

MYO’larda iyi eğitilmiş, sadece bilgiyi uygulayabilen değil, aynı zamanda bil-
giye dayalı analiz ve karar verme yeteneğine sahip bilgi takipçisi işçilerinden 
oluşan genç işgücü eğitimin içeriğindeki niteliğin artırılmasının yanı sıra, proje 
bazlı eğitim sistemi ile yaratılabilir. 549’unda teknik ve sosyal; 253’ünde sağlık, 
turizm, havacılık, adalet, maden ve ulaştırma gibi 20 farklı tematik alanı kapsayan 
programlarda eğitim verilen MYO ve ön lisans öğrencileri için araştırmamızda 
ulaşılan bulgularda da açıkça görüldüğü üzere doğrudan destek verilen bir destek 
programı mevcut değildir. TÜBİTAK desteklerinde ilköğretim, ortaöğretim öğ-

rencilerinden başlayan öğrenci destek programları lisans ve lisansüstü düzeyde 
devam etmektedir. Üniversitelerin araştırma birimleri bazında da ön lisans öğren-
cilerine yönelik bir destek programı bulunmamaktadır. KOSGEB yapısı itibariyle 
daha çok işletmelere yönelik destek sağlamakta olup girişimcilik odaklı destek-
lerde “girişimcilik dersi” almış olma gibi bir koşulla karşılaşılmış; girişimcilik 
derslerinin ön lisans programlarında da olduğu göz önüne alındığında destek için 
pozitif bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. BAKA ise proje çağrıları çerçeve-
sinde iki proje teması açısından fakülte, MYO ve Enstitülerin başvuru için uygun 
olmadığı yönünde bir koşul belirtmiş, diğer alanlara ilişkin belirgin herhangi bir 
eğitim koşuluna rastlanmamıştır. 

Gerekli insan kaynağını yetiştiren öğretim politikaları; bilim ve teknolojiye dayalı 
yenileyici, üretici ve bunu toplumsal faydaya dönüştürücü olmalıdır. İnovasyon 
ve onu destekleyen bilim ve teknoloji yeteneği, merak eden; merak ettiğini sor-
gulayan; üretmekte ve yeni bir şey geliştirmek için hevesli genç nesiller ile geli-
şir. Her an, her yerde kafasında sorular ve çözümler üretmeye odaklanmış kişiler 
araştırmacı disipliniyle planlar, temel araştırma, uygulamalı araştırma, deneysel 
araştırma yapar, geliştirir hatta ticarileştirmeye dahi katkı sunarlar. Bu nedenle 
proje destekleri bazında MYO’lara ve Ön Lisans öğrencilerinin projelerini des-
teklemeye yönelik programlar oluşturulmalıdır. Bu destek programlarından ya-
rarlanan öğrencilerin projeleri ile MYO öğrencilerinin, sanayi/ sektör ile işbirli-
ğine dönük çalışmalar daha da kolaylaşacaktır. Böylece MYO’lara fikir üretme, 
uygulamaya ilişkin sorun çözme, sorun çözücü fikir geliştirme açısından kurum 
ve kuruluşlar bazında araştırmamızda ortaya çıkan negatif algının değiştirilmesi 
yönünde olumlu bir adım atılmış olacaktır. Projelerin üretilmesi, MYO’ların dış 
dinamiklerinden kaynaklanan bu negatif algının pozitife çevrilmesinin yanı sıra 
iç dinamikleri de harekete geçirerek iç algıları da pozitife çevirecek bir dinamo 
görevi görecektir. 
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TIP ETİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Özen İNAM

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

ÖZET

Etik kavramı hayatımızın her alanında yer alan ve alması da gereken bir kavram 
olmakla beraber sağlık alanında özellikle önem taşımaktadır. Günümüz iş dünya-
sında, örgüt içinde; çalışanlar arası davranışlar ya da yöneticinin astlara davranış-
ları hem prosedürlerle hem de yazılı olmayan kurallarla düzenlenmekte ve etik 
kavramı önem taşımaktadır.

Sağlık sektöründe ise “Tıp Etiği” kavramı; öncelikle insan hakları ve hasta hakları 
ile ilişkili olarak gelişmiştir. Tıp etiği hastanın tedavi uygulamalarının yanı sıra, 
hastanın bilgilendirilmesi, mahremiyetine saygı gösterilmesi, hasta ve hasta ya-
kınları ile iletişim gibi konuları kapsamaktadır. Tüm bunların yanı sıra tıbbi araş-
tırmalarda yapılan uygulamalar da tıp etiği içerisinde yer almaktadır. Özellikle 
II. Dünya Savaşı sırasında uygulanan biyolojik deneyler ve bilhassa da Nazilerce 
uygulanan insan deneyleri sonucu yasal düzenlemeler önemle geliştirilmiştir.

Herşeyden önce sağlık, insanın muhtaçlığının arttığı, fiziksel ve psikolojik olarak 
desteğe ihtiyaç duyduğu bir alandır. Bazen insanın mahremiyet alanlarının bozul-
masına sebep veren işlemlerin yapılmasını gerektiren de bir alandır. Bu nedenle 
sağlık çalışanları eğitimini aldığı bu alanda, daha az bilgiye sahip olan hastaya 
yaklaşımda, kişinin kendi bedeni üzerinde hak sahibi olduğunu unutmamalıdır. 
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Hasta her konuda anlayacağı şekilde bilgilendirilmeli ve tedavisi ile ilgili kararla-
ra katılımı sağlanmalıdır. 

Bu çalışma ile sağlık sektöründe böylesine önem taşıyan bir konu olan “tıp etiği” 
hakkında sağlık çalışanlarının bilgi ve görüşleri değerlendirilmektedir. Bu amaç-
la, çalışma kapsamında sağlık alanında farklı mesleklerde çalışanlar ile mülakat 
yapılmış ve görüşleri alınmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından 
geliştirilen mülakat formu kullanılmıştır. Araştırma mülakatı, sağlık alanının fark-
lı meslek gruplarından olan, uzman doktorlar, hemşireler, anestezi teknisyeni, diş 
hekimi ve yardımcı sağlık personeli ile yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Meslek Etiği, Tıp Etiği, Etik İlkeler, Etik Teoriler, Etik Ve 
Ahlak 

           OPINIONS OF HEALTH PROFESSIONALS REGARDING MEDICAL 
ETHICS

ABSTRACT

Although the concept of ethics is a concept that is (and should be) existed in 
all areas of our lives, it has particular importance in the health field. In current 
business life, within the organization, behaviours among employees ( or from 
managers to subordinates) are regulated by the written procedures and also the 
unwritten rules. Therefore ethics seems an important aspect of them .

However in the health sector, “Medical Ethics” concept, was primarily developed 
in terms of the human rights and patients’ rights concepts. Patient’s treatment is 

included such topics that the Medhical Ethics, as well as informing the patient, 
respect for their privacy, communication with patients and their relatives. At the 
same time the practices carried out in medical research are also included in me-
dical ethics. Especially as a result of the biological tests which is applied during 
the Second World War, in particular the human experiments performed by Nazis, 
legislative regulations was developed strongly.

First and foremost health care, is an area that the human neediness increase, phy-
sical and psychological support is demanded. And sometimes it includes some 
processes that led to the deterioration of human privacy. Thus health care workers 
who get the training in this area, should not forget that people have rights over the-
ir own bodies when they interact with patients who have less knowledge. Patients 
should be informed as to understand everything concerning their situations and to 
participate in decisions about their own treatment.

With this study, knowledges and opinions of health professionals regarding ‘me-
dical ethics’ which is a subject of such importance in the health sector, are eva-
luated.  For this purpose, in the context of studies interviews were conducted 
with health workers who has diverse duties and their opinions were received. The 
interview form developed by the researcher was used to collect data. Research 
interviews were made with different professional groups in the health sector such 
as specialist doctors, nurses, anesthesia technician, dentists and allied health per-
sonnel.

Key Words: Professional Ethics, Medical Ethics, Ethical Principles, Ethical 
Teories, Ethic And Morals
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KURAMSAL ÇERÇEVE

1.  ETİK KAVRAMI

Köken olarak Yunan dilindeki ‘ethos’ sözcüğünden türeyen etik kavramı, sözlük 
anlamıyla incelendiğinde; ‘ödev’, ‘yükümlülük’, ‘sorumluluk’ ve ‘erdem’ gibi 
kavramları analiz eden, ‘doğruluk’ veya ‘yanlışlık’ ile ‘iyi’ veya ‘kötü’yle ilgili 
ahlaki yargıları ele alan, ‘ahlaki eylem’in doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın 
nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalışan, bir felsefe kolu olarak tanımlanmak-
tadır.1

Literatürde ise kavramın; bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan de-
ğerler, normlar, ve kurallarındoğru mu yanlış mı, iyi mi kötü mü olduğunu ah-
laksal açıdan araştıran bir felsefe disiplini olarak genel bir tanımı yapılmaktadır.2

Felsefeci C. Solomon da etik kavramının temelde belli bir insan grubu ya da top-
lum olarak tanımlanabilecek daha büyük toplulukların tutumlarını ve karakterle-
rini birbirinden ayıran özellikler üzerinde yoğunlaştığını ifade etmiş ve etiğin iki 
ana başlıküzerinde durduğunu ileri sürmüştür. Bahsi geçen bu başlıklar; iyi insan 
olmanın gerektirdiği özellikler ve bireyin davranışlarını belirleyen ve sınırlayan 
kuralların neler olması gerektiğidir.3

Etik felsefesinin insan davranışlarını açıklamada kullanılan üç alt disiplini (veya 
3 alt türü) bulunmaktadır. 

Bu alt disiplinlerden ilki; davranışların sadece ahlaksal açıdan incelendiği, ah-
laksalyargılamasının yapılmadığı deskriptif etik anlayışıdır. Bu etik anlayış ara-
cılığıyla, belirli birtoplum ya da topluluktaki gerçekleşen eylem ve davranış bi-
çimleri, bahsi geçen toplum ya datopluluk içindeki etkin değerler ve geçerlilik 
talepleri açısından incelenir. Bunlar, çoğunluğun bağlayıcı olduğunu kabul ettiği 

1. TDK, Türk Dil Kurumu Büyük Sözlük. Ankara, 2009.
2. A.D. Erdemir Vd.,  Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2003, s.26-40.
3. Longenecker vd. 1988; Akt. Y.N. Şirin, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Sürecinde Etik Sorunlar ve 
Türkiye, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla 2006.

ahlak yasalarının tamamına ilişkinyargıları içerir.4

İkinci olarak; etiğin bir bilim olarak eleştirisine odaklanan meta-etik anlayışı gel-
mektedir. Etiğin eleştirel olarakkendi yöntemine yönelmesi ve mantığın araçla-
rıyla ahlak ve ahlakilik ilişkisihakkında kendi yargılarını analiz etmesi meta-etik 
kapsamında ele alınır.5

Son olarak; etik karar vermenin de içinde yer aldığı normatif etik ise, ahlaki so-
runlardadoğru ve yanlış davranışlar üzerine yoğunlaşan ve bunları sorgulayan ve 
bu davranışlara ilişkin kurallar oluşturan etikanlayıştır.Farklı bir ifadeyle, norma-
tif etik nasıl yaşamamızgerektiğini bildiren ahlaki ilkeleri ortaya koymaya çalışır, 
adil bir toplumun hangi unsurları içermesigerektiğini irdeler, bir insanı ahlaken 
iyi kılan şeylerin neler olduğunu sorgular.Örneğin; kürtajın, ötenazinin, ölüm 
cezasının vs. ahlaken doğru olup olmadığınıtartışır.6

2.  ETİK VE AHLAK TANIMLARININ KIYASLAMASI

Etik sözcüğünün sık kullanılan iki farklı anlamı vardır. İlk anlamı alışkanlık, töre 
ve gelenektir. Diğer anlamda ise etiğe göre davranan kişidir.7 Bu nedenle ahlak 
ve etik kavramları çoğu kez birbirinin yerine de kullanılmakla beraber, eş anlamlı 
değildir, sadece anlam ilişkisi vardır.

Bu bağlamda iki kavramı da sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için öncelikle 
etikle ahlak arasında bir ayrım yapmak önemlidir.  Felsefede her ikisinin farklı 
yan anlamları bulunmakla beraber etik; ahlak terimiyle birlikte iyi, ödev, gerekli-
lik gibi kavramları ele almaktadır.8

Ahlak, bir kültür çevresi içinde çoğunluk tarafından kabul edilmiş, belirlenmiş 
ve tanımlanmış değerler bütününü, bu değerlerin nasıl yaşatılacağını ve bu de-

4. A. Pieper, Etiğe Giriş, Çev.: V. Atayman, G. Sezer, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999.
5.  Pieper, a.g.e.
6. A. Cevizci, Etiğe Giriş, Paradigma Yayıncılık, İstanbul, 2008.
7. Pieper, a.g.e., s.30
8 . Pieper, a.g.e., s.31

402401



I. Ulusal Şişli Sempozyumu

ğerler sonucunda ulaşılmak istenen amaçlara nasıl ulaşılacağını ortaya koyan ku-
rallardır. Bir  diğer tanıma göre de; insan topluluğunun belli bir tarihsel dönem 
boyunca, belli türden inanç, emir, yasak, norm ve değerlere göre düzenlemiş ve 
söz konusu düzenlemeye bağlı olarak töreleşmiş, gelenekleşmiş yaşama biçimi 
şeklinde tanımlanabilir.9

İki kelimenin kökenleri incelendiğinde; etik kavramının türediği ethos kavramının 
karşılığı Latince mos (çoğulu mores) sözcüğüdür ve mos sözcüğünden türetilmiş 
moral sözcüğü de töre ile aynı anlama gelmektedir. Türkçe’ de ise etik, ahlak 
felsefesine karşılık gelirken, ahlak sözcüğü huy, doğa, yaratılıştan gelen haslet 
anlamını taşıyan Arapça hulk kökünden gelmektedir.10

Felsefeci Nuttall’ın ifade ettiği görüş üzerinden ele alındığında ahlak yanlış ve 
doğru, iyi ve kötü, erdem ve kusur ile yaptıklarımızı ve yaptıklarımızın sonuç-
larını değerlendirme ile ilgilidir. Etik (ya da ahlak felsefesi), ahlakı konu edinen 
felsefe dalıdır. Kullandığımız ahlak terimlerini ve ahlaki yargılarımızın durumunu 
analiz eden etik, takındığımız ahlaki tutumlarımızın temelinde yatan yargılarımızı 
ele almaktadır.11

Etik doğru ve yanlış davranış teorisidir. Ahlak ise onun uygulamasıdır. Ahlaki 
değil de etik ilkelerden; etik değil de ahlaki bir davranış tarzından söz etmek ola-
sıdır. Etik, bir kişinin belli bir durumda açığa çıkarmak istediği değerlerle ilgilidir. 
Ahlak ise bunu hayata geçirme tarzıdır.12

Sonuç olarak etik ve ahlak kavramları benzer, temelinde içiçe geçmiş fakat farklı 
anlamlar taşımaktadırlar. Etik, içeriği her ne olursa olsun, bir fiilin ahlaki olarak 
değerlendirilebilmesi noktasında yerine getirilmesi zorunlu koşulları tamamen bi-
çimsel yoldan yeniden kurmakta ve ahlaki soruları çok genel, ilkesel, dolayısıyla 

9. Cevizci, a.g.e.
10.  A. Yayla, Etik Eğitim Sorunsalına Bir Yaklaşım Denemesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2004.
11.  Jon Nuttall, Ahlak Üzerine Tartışmalar, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1997.
12.  Y. Billington (1997),  Akt: Ahmet Yayla, Eğitim Kavramının Etik Açıdan Analizi,  Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: II/ Sayı: I, 2005, s.3.

da soyut düzlemde tartışmaktadır. Bundan dolayı etik, hangi somut amaçların tek 
tek iyi, herkes için ulaşılmaya değer amaçlar olduğunu belirlemek yerine daha ge-
nel ölçütleri belirler ve bu ölçütlere göre öncelikle hangi amacın iyi amaç olarak 
kabul edilmesinin bağlayıcı olabileceğini gösterir. Etik iyi olana değil, bir şeyin 
iyi olduğu hükmüne varılma sürecine odaklanır. Etik ahlak üretmez, ahlak üzeri-
ne konuşur. Etik, tek tek eylemlere ilişkin ahlaki yargılarda bulunmaz, eylemlere 
ilişkin ahlaki yargıların nasıl oluştuklarını üst bakış düzeyinde çözümler.13

3.  ETİK TEORİLER

Etik kavramıyla alakalı yapılan tanım ve kapsam çalışmaları etiğe farklı yönlerin-
den yaklaşarak sonuca ulaşmaya çalışmışlardır.

Bu bağlamda çeşitli etik teorileri(deontolojik, teleolojik, adalet, görecelik, ilkeci-
lik vb.) geliştirilmiştir. Bu teorilerin hepsi de etiğin normlara ilişkin problemler-
den oluştuğunu kabul etmektedirler. Öte yandan genel kullanımda  “deontoloji” 
ve “teleoloji” olmak üzere, iki teoriye odaklanmaeğilimi görülmektedir.14

3.1.  Teleolojik Teoriler

Teleoloji kavramı, son, sonuç veya amaç anlamına gelen Yunanca“telos” kelime-
sinden gelmektedir. Bu teoriler herhangi bir eylemin değerini, oeylemin sonuçla-
rına bakarak belirler. Bazı teleolojik modeller; durumculuk,yararlılık ve orantıcı-
lık teorileridir.15

3.1.1.  Durumculuk

Bu teori1950’li yıllarda Joseph Fletcher tarafından tanımlanmıştır. Fletcher, ve-
rilen her bir ahlaki karar verdiğimizde bunun kendine has bir durumun sonucu 
olduğuna ve başkalarıyla asla aynı olmadığına inanmaktadır. Bu nedenle teori 
13. Pieper, a.g.e.
14. S. Duygulu, F. Korkmaz, ‘Hemşirelerin Örgüte Bağlılığı, İş Doyumları ve İşten Ayrılma Nedenleri’, Cumhuriyet 
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2 (2008), s.9-20.

15. R. Uzun, İletişim Etiği, Sorunlar ve Sorumluluklar, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi,  Ankara 
2007
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“durumcu” ismiyle anılmaktadır. Bu teorinin iki temel kuralı şöyledir: 

- davranışlarımızın sonuçları hayırlı ise o zaman tüm eylem iyidir, 

- herzaman sevgiyle ve merhametle hareket etmesi gerekir. 

Bu teoride sonuç, yolları açıkça haklı çıkarmaktadır16.

3.1.2. Yararcılık

Bu teori, “iyiliği” mutluluk ve zevk olarak tarif eder. Durumculuk teorisine göre 
daha eski bir görüş olan yararcılık teorisi, ilk olarak David Hume (1776) tara-
fından tanımlanmış ve sonrasında birçok düşünürün katkılarıyla geliştirilmiştir. 
Teoriye önemli katkılar yapan düşünürlerden John Stuart Mill’e göre “doğru ya 
da etik, maksimum sayıda insanın mutluluğu için en iyiyi yapmaktır.”17Yararcılık 
teorisi, iki ana prensibedayanır. 

Bunlardan ilki ‘çok kimseye en büyük iyilik’,ikinci prensip ise ‘sonuç yolu haklı 
çıkarır’ düşünceleridir. Bu iki prensip temelinde de yararcılık (ya da faydacılık)
zaman zaman hareketten veya kuraldan faydalanma olarak ikiye ayrılır.

Hareketten faydalanmaya göre; kişinin kendini içinde bulduğu spesifik bir durum 
belirli bir hareketin doğruluğunu veya yanlışlığını belirler 

Kuraldan faydalanmada ise kişi en büyük iyiliği saptamada en yararlıkuralları 
biçimlendirmek için geçmiş deneyimlerden yararlanır.18

16.  Uzun, a.g.e.
17. MDuygulu, a.g.e.
18. E. Aydın, Tıp Etiği, Güneş Kitabevi, Ankara, 2006.

3.2. Deontolojik Teoriler

Bu teoriler herhangi bir fiilin taşıdığı değeri, o fiilinsonucunda ortaya çıkanlardan 
ziyade eylemin arkasındaki iyi niyete bağlarlar. Kişileri bu isteğe götüren, sahip 
oldukları ödev ve zorunluluklardır. Eğerherkes üzerine düşeni yaparsa, o zaman 
toplumlar daha iyi bir hale gelebilir. 

Deontolojistlere göre, her birey zorunluluklara sahiptir ve bu zorunluluklar so-
nuçlarınabakılmaksızın yerine getirilmelidir. Deontolojik teorilerin kurucusu ola-
rak gösterilen Immanuel Kant’a (1724-1728) göre bir eylemin doğruluğu veya 
yanlışlığı,eylemin kaynağındaki ahlaki önemine bağlı olarak değerlendirilmelidir. 
Eylem, iyiyi yapmaisteğinden dolayı ortaya çıkıyorsa ahlaklı olduğuna inanılır. 
Etik eylem, birinin görevini yapmasını içine alır. Yani görevin yapılması doğru, 
yapılmamasıyanlıştır. Deontolojik yaklaşımlar, görev ve zorunluluklardaodaklaş-
tığı için mesleki etiğin büyük çoğunluğunu oluştururlar.19

4.  TIP ETİĞİ

Etik kavramı yukarıda sözü edilen genel tanımlarının dışında daha özel olarak 
belirli alanlara yönelik olarak ilkelendirilebilmektedirler. Bu noktadan hareketle 
ortaya çıkan meslek etiği de belirli bir meslek grubunun mesleğe ilişkin olarak 
oluşturup koruduğu, meslek üyelerini belli bir şekilde davranmaya zorlayan, ki-
şisel eğilimlerini sınırlayan; ilkesiz davranışlardan alıkoyan, meslek içi rekabeti 
düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür.
Etik kurallarının belirli meslek alanlarında somutlaşan şeklidir de denilebilir; tıp 
etiği, muhasebe etiği, mühendislik etiği şeklinde olabilmektedir.20

Çünkü herhangi bir  mesleğe karşı toplumda oluşan algı, o mesleğe özgü etik ku-
rallarla ciddi anlamda ilintilidir ve bu kuralları dikkate almayan meslek mensubu 
sadece kendi prestijine değil, mesleğe de zarar verir. Örneğin, temsil ettiği top-

19. Duygulu, a.g.e.
20. Ö Uğurlu, N. Çobanoğlu, ‘Biyoetik Açısından Çevresel Güvenlik Kavramı’, Uluslararası Katılımlı III. Ulusal 
Tıp Etiği Kongresi Kitabı Cilt 1, Biyoetik Derneği Yayınları, Ankara, 2003, s.597
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lumsal sınıfın çıkarları yerine kendi çıkarlarını gözeten bir politikacı bu davranışı 
sonucu toplumdaki prestijini yitirebileceği gibi meslek onurunu da zedeleyebilir. 
Bunun sonucunda da bir daha seçilmeme ve benzeri yaptırımlara maruz kalma 
riski altına girecektir. 

Özetle; günümüzde hemen her meslek dalında, kendi etik kurallarını belirlemek 
ve bunları yaptırıma bağlamak yönünde çalışmalar büyük yoğunluk kazanmıştır.21 
Bu çalışmanın ana konusunu oluşturan tıp etiği kavramı da meslek etiği kapsa-
mında ortaya çıkmış, sağlık alanında çalışanların uyması gereken etik kodları top-
luluğudur.

4.1.  Tıp Etiğinin Tarihi

Tıp alanında kullanılan etik kodları uzun zamandır var olmakla ve güçlü bir gele-
neksel kökene dayanmakla birlikte, modern zamanlardaki kavramsal ortaya çıkışı 
bakımından nispeten taze bir alan olarak görülmektedir. Kavram, tarihsel gelişim 
süreci içerisinde mesleki uygulamalar esnasında uyulması gereken ahlak kuralları 
şeklinde başlamış (deontolojik dönem); sonrasında insanlığın yüzleşmek duru-
munda kaldığı canlılıkla ilgili büyük değer sorunlarının tartışıldığı bir alan olma-
ya doğru evrilmiştir (bioetik dönemi). 

Tıp deontolojisi (ya da kısaca deontoloji) terimi, Türkiye’de de çok uzak olama-
yan bir döneme kadar tıp etiğinin tam karşılığı olarak kullanılmıştır. Günümüzde 
ise tıp etiğinin kurallardan oluşan alt kümesinin adı olarak kabul edilmesi eğilimi 
ağır basmaktadır.

1971 yılından itibaren literatürde yer alan bioetik kavramı (van Rensselear Pot-
ter ‘Biyoetik: Geleceğe Köprü’ (Bioethics: Bridge to the Future)  ise daha geniş 
bir bağlamda tığ etiği düşüncesini değerlendirmektedir. Bu düşünce çerçevesinde 
tıbbi eylemlerin yanı sıra canlıların ve doğanın etkileşimleri de ele alınmakta; ça-
lışmacıların kökeni de sağlık mesleklerinin yanı sıra felsefe, ilahiyat, hukuk, insan 

21. Uğurlu, Çobanoğlu, a.g.e., s. 598.

ve toplum bilimleri, doğa ve çevre bilimleri gibi farklı alanlar olabilmektedir.22

Sağlık alanında çalışan profesyoneller,çalışma sahalarındaki uygulamalar esna-
sında hastalar ve hasta aileleri ile yasaların, geleneklerin, dini inançların karıştığı 
değer çatışmaları yaşayabilmektedir. Bu nedenletoplumun kökleşmiş değer sis-
temleri, geçerli yasalar, sağlık politikaları gibi unsurlar modern tıp etiği kodları-
nın ortaya konması sürecinde yer almakta ve tıp etiği ile genel ahlak içiçe geçmiş 
bir bütünleşme tablosu çizmektedirler.

Bu bütünleşme sürecini anlamlandırabilmek için tıp etiğinin benimsemiş olduğu 
yaklaşımların ötesinde hukuk, felsefe, sosyoloji yöntemlerinden yararlanmaya; 
farklı disiplinlerden yardım almaya ihtiyaç duyulmaktadır. Biyoetik kavramı tam 
da bu noktada devreye girmektedir.23

4.2. Tıp Etiği İlkeleri

Zaman içerisinde genel etik düşüncesine rehberlik sağlayan çeşitli ilke ve model-
ler önesürülmüştür.Etik; bireye saygı, doğruluk, dürüstlük, adalet, güvenilirlik, 
yararlılık, zarardan kaçınma gibi genel kabul görmüş ilkeleri içerdiğinden, Kişinin 
kendisi haricinde başkalarının yaşamını olumlu yönde etkileme amacıyla ortaya 
çıkmış mesleklere özgü etik standartlara gereksinim duyulmuştur. Bu gereksinimi 
ilk olarak hissedildiği meslek tıp olmuştur. Milattan önce 6. yüzyılda yazıldığı sa-
nılan Hipokrat Yemini’nde; çocuk düşürmeme, kimseye zarar vermeme, öldürücü 
ilaçlar hazırlamama, mesleki ilişkileri cinsel amaçla kötüye kullanmama gibi bazı 
mesleki etik ilkeler açıklanmıştır.24

22. Gülay Yıldırım, Sağlık  Profesyonellerinin Etik Kavramından Anladıkları ve Kuramsal Etik Çalışması Yapan-
lardan Bekledikleri, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmış Doktora Tezi, Adana 2008, 
s.11.
23. Ş. Aksoy, Tıp Etiğinden Biyoetiğe: Bir Disiplinin Doğuşu ve Batıdaki Yakın Tarihi, II. Ulusal Tıbbi Etik Kong-
resi Bildiri Kitabı, Biyoetik Derneği Yayınları, Ankara 2001, s.48-59.
24. Ö. Aslan vd., ‘Ameliyahane Hemşirelerinin Etik Sorunlara Yönelik Yaklaşımlarının Belirlenmesi’, 
Gülhane Tıp Dergisi, Cilt 45, Sayı 2, 2003, s.147-152.
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Günümüzde ise tıp etiğinde sır saklama, mahremiyete saygı, doğruyu söyleme, 
sadakat gibi çok farklı ilkelerden söz edilse de ağırlıklı olarak dört temel ilkeden 
söz edilmektedir. Bunlar;

4.2.1. Özerkliğe Saygı İlkesi:

Özerklik, modern insan için birey olabilmenin en önemli ölçütlerinden biridir ve-
insan haklarıdüşüncesinin de özüdür. Kavram; özgürce davranabilme, bağımsız 
olarak kendi başına düşünebilme, kendi hakkındakarar verebilme ve bu karara 
dayanan bir eylemde bulunabilme yeterlilik/yetkinliği(yasal sınırlar içerisinde) 
olarak ifade edilmektedir.25

Özerk bir şekilde karar alabilmenin belirli koşulları bulunmaktadır. Bunlar, karar-
ların bireysel değerlere dayalı olması, özgürce verilmesi yani zorlamadan arınmış 
olması ve kişisel düşünmeyedayalı olması şeklindedir.26

Özerkliğe saygı tıbbiuygulamalardakişinin kendisine uygulanacak işlemlerden 
evvel rızasınınalınması manasını taşımaktadır. Öte yandan özerk hareket edeme-
yen hastalar sebebiyle bu ilkeye bağlı kalabilmek zaman zaman zorlaşabilmekte-
dir.27

4.2.2. Zarar Vermeme İlkesi:

Bu ilkenin genel etik düşüncesi içinde temeli başka insanlara zarar vermeme yü-
kümlülüğüdür. Tıp etiğinde ise Hipokrat’ın “öncelikle zarar verme (primum non-
nocere)” ifadesi ilkenin kaynağı olarak gösterilmektedir. Burada zarar vermemek-
ten kasıt bilinçli olarakbaşkalarına zarar vermeme ya da başkalarına zarar verme 
riski olan aktivitelerden, ihmallerden kaçınma şeklindedir.28

25. Aydın, a.g.e.
26.  K.K. Chitty, Professional Nursing, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1997.
27. Birgül Cerit, Hemşirelerin Profesyonellik Davranışları ile Etik Karar Verebilme Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelen-
mesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara  2010.
28. T.L Beauchamp 2001 , akt: Birgül Cerit, a.g.e., s.27-28

4.2.3. Yararlılık İlkesi:

Genel anlamıyla yararlılık ilkesi başkalarına yardım etme ve yararlı olma ilkesi-
dir (6. William Frankena gibi bazı felsefeciler zarar vermeme ilkesi ile yararlılık 
ilkesini tek bir ilke olarak kabul ederler.  

Yararlılık ilkesi tıp uygulamalarında sıklıklakullanılan etik ilkelerdendir. Örneğin 
bir hemşire hastaya yarar sağlayacak tümyolları değerlendirmek ve olası zarar-
lardan ötürü hastanın acıçekmesini önlemekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri 
maksimum başarıyla yerine getirilebilmesi içinhemşirelerin mesleki yeterliliğinin 
yanısıra ahlaki bir takım yeterliliklere de sahip olması beklenmektedir.29

4.2.4. Adalet İlkesi:

Karmaşık ve çok değişkenli durumlar, etik problemlerin çoğu zaman etik ilke-
leri arasında çelişki yaratması sonucunu doğurmaktadırlar. Hangi durumlarda 
önceliklerin neler olacağı konusugünümüzde tıp etiği alanında da önde gelen 
sıkıntılardan bir tanesidir.

Adalet ilkesi de bu bağlamda tüm hastaların (ya da potansiyel hastaların) teda-
vi edilmeleri süreçlerinde hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahip olması 
gerektiğini temel alır. Bu ilkeye göre aynı tanı ve sağlıkgereksinimine sahip 
hastalar aynı sağlık bakım hizmetini almalıdır30

Burada uygulamadaki en önemli sorun, sağlıkhizmetlerinde olan sınırlı kaynakla-
rın nasıl paylaştırılacağı ve bu konuda yüzde yüz doğru ölçütler olup olmadığıdır. 
Sağlık çalışanları busınırlı tıbbi kaynaklardan kimlerin yararlanacağına karar ver-
me durumundakalmaktadırlar.31

29.  S.T. Fry, M.J. Johnstone 2008, Akt: Birgül Cerit, a.g.e., s.29.
30. T.L Beauchamp 2001 , Akt: Birgül Cerit, a.g.e., s.29-30.
31. Aydın, a.g.e.
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5. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TIP ETİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 
ÜZERİNE ARAŞTIRMA

5.1.  ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu çalışma ile sağlık mesleği için önemli bir yere sahip olan tıp etiği hakkında 
sağlık çalışanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlam-
da sağlık mesleği çalışanları arasında farklı meslek guruplarından örnekler se-
çilmiştir. Böylece farklı meslek mensuplarının görüşleri arasındaki benzerlik ve 
farklılıklar değerlendirilmiştir. Bu çalışma sağlık meslek mensuplarının tıp etiği 
konusundaki bilinç düzeylerinin değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.

5.2.  BULGULAR

Araştırma nitel bir çalışma olan mülakat yöntemi ile yapılmıştır. Görüşmeciler 
sağlık meslek mensupları arasından farklı meslek icra edenler olarak belirlenmiş-
tir. Araştırmaya 2 uzman doktor, 2 hemşire, 2 ebe, 1 anestezi teknisyeni, 1 diş 
hekimi ve 1 yardımcı personel dahil edilmiştir. 

Görüşmede önceden belirlenmiş olan 5 soru sorulmuş ve görüşmecilerin sorulara 
yanıtları ve tepkileri değerlendirilmiştir. Görüşmecilerin verdiği yanıtlar not alı-
narak, tüm görüşmecilerin verdiği yanıtlar içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. 
Sorular sırası ile;

1.) Tıp etiği hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

2.) Etik dışı davranışlar neler olabilir?

3.) Sağlık çalışanlarının hastalara karşı göstermesi gereken etik davranışlar 
sizce neler olmalıdır?

4.) Sağlık çalışanlarının hasta yakınlarına karşı göstermesi gereken etik 
davranışlar sizce  neler olmalıdır?

5.) Sağlık çalışanlarının meslektaşlarına  karşı göstermesi gereken etik 
davranışlar sizce neler olmalıdır? Şeklindedir.

Verilen yanıtlar sonucunda tıp etiği ilkelerinden değinilen alt başlıklar aşağıdaki 
hali ile belirlenmiştir.

Tablo 1: Tıp Etiği İlkeler

A-YARARLILIK B-ZARAR VER-
MEME

C-ÖZERKLİĞE 
SAYGI

D- ADALET

A1-Doğru Teşhis B1-İhmal Olma-
ması

C1-Karara Katı-
lım/ Seçme Hakkı

D 1 - E ş i t l i k 
(Din, Dil, Irk, 
Maddiyat v.s 
gözetmemek)

A2-Doğru Tedavi B2-Hasta Düş-
meleri Riskini 
Azaltma

C2-Aydınlatılmış 
Onam/ Bilgilen-
dirme

D2-Hasta Hak-
ları

A3-Ağrıyı Dindir-
me

B 3 - K o r u y u c u 
Önlemler

C3-Saygılı Dav-
ranma

D 3 - K a y n a k 
Dağıtımı

A4-İyileştirme B 4 - İ s t i s m a r / 
Sözlü/Fiziksel 
Şiddet Olmama-
sı

C4-Mahremiyet/ 
Bilgi Gizliliği

A5-

KurallaraUygun/ 
İlkeli Hizmet

B 5 - Vi c d a n l ı / 
Ahlaklı Davran-
ma

C5-Empati Kur-
ma\ Sabırlı Dav-
ranma

C 6 - A n l a m a k / 
Dinlemek

Görüşmecilerin tıp etiği ile ilgili sorulara özellikle “özerkliğe saygı” ilkesi üze-
rinden yanıt verdikleri gözlenmiştir. “Yararlılık” ilkesini zaten yapılması gereken 
zorunlu birşey olarak gördükleri için; özellikle saygılı davranma, mahremiyete 
özen gösterme gibi davranışlar daha çok vurgulanmıştır. Verilen cevapla meslek-
lere göre Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2: Yanıtlar

Soru 1 Soru 2 Soru 3 Soru 4 Soru 5

Doktor 1 A5,B5 B1, D1 C1, C4, C5 C1, C3 B3, D1

Doktor 2 A5, B5 C4, C5 C2, C4 C3 D, D1

Ebe 1 C3, C4, 
C5

C3, C4 C3, C5 C6 C4

Ebe 2 A1, A5, 
C4, D2

C6 C2, C3 A5, C3 C4, D1

Hemşire 1 D2, C3, 
C6

C3, C6 C3, C6 C1, C3 B4, C3

Hemşire 2 C3, C4, 
D2

C3, C6 C6 C3, C6 B1, B4, C3

Anestezi T. A1, A2, 
A5, B5

C5, D1 A5, C2, 
C5

C1, C3 B4, C2, 
C4, D1

Diş Hek. A5, B5 C2, C4, 
D1

C1, C4 A5, C1, C3 C2, C4

Yard.Personel A2, D1 C6, D1 C2, C5 C3, C6 B, D1

Cevaplar arasında, Yardımcı Personel’in 1. soruya yani tıp etiği kavramına  ver-
miş olduğu yanıtda “ayrımcılık yapmaksızın  hastaların derdine derman olmak” 
ifadesi yer almıştır. Burada hem adalet ilkesine hem de doğru tedaviye değinmiş-
tir. Yine aynı kişi 2. soru  etik davranışlar için diğer görüşmecilerden farklı ola-
rak; “sabırlı, güleryüzlü davranmalı” diye ifadede bulunurken, ayrıca “hastaların 
maddiyatına göre davranılmamalı” şeklinde adalet ilkesine farklı bir açıdan daha 
değinmiştir.

Diş Hekiminin 4. soru olan çalışanlar arası etik davranışlar için verdiği yanıtda ise 
“dayanışma olmalı, hastalara karşı meslektaşı hakkında kötüleme yapılmamalı” 
ifadesi ile dikkat çekmiştir. Ebe 1’in 3. soru olan hasta yakınlarına karşı etik dav-
ranışlar için “hasta yakınlarının acısını, sevincini aynı duygularla yaşayabilmek” 
ile empati kurmaya değindiği görülmüştür.

Hemşire 1 de 5. soru yani etik dışı davranışlar için; “saygısızlık, hakaret, çirkin 
sözler ve saldırı olaylarını doğru bulmuyorum” yanıtını vermiştir. Aynı soru için 

Hemşire 2 “ tembellik ve vurdumduymazlığı” da etik dışı olarak gördüğünü ifade 
etmiştir.  Görüşmecilerden uzman doktor ile diş hekimi daha önce etik eğitimi al-
mış diğer görüşmeciler almamıştır. Görüşme sırasında, daha önce etik eğitimi al-
mamış olan ebe 1’in soruları yanıtlamada çekingen davrandığı gözlenmiştir. Hatta 
konu hakkında biraz araştırma yaptıktan sonra yanıtlamak istediğini belirtmiştir. 

Bulgular göstermektedir ki; etikle ilgili görüşmecilerin yanıtları “ahlak, saygı, 
empati, mahremiyet, eşitlik” olarak adalet ve özerkliğe saygı ilkelerinde ortaklık 
göstermiştir. Görüşmecilerin tamamı meslekde 10 yıldan uzun süredir çalışanlar 
arasından seçilmiştir. Bu da daha önce etik eğitim almasalar da etik hakkındaki 
görüşlerinin mesleki tecrtübeleri ile de şekillenmiş olabileceğini düşündürmekte-
dir.

 SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırma sonuçları görüşmeye katılan sağlık çalışanları ile kısıtlıdır. Bununla 
beraber bu çalışma ile tıp etiği hakkında sağlık alanının farklı mesleklerinden 
seçilen ve 10 yıldan fazla çalışma süresine sahip görüşmecilerin verdiği yanıtlar 
bir takım çıkarımlar oluşturmada katkı sağlamıştır.

Çalışmada özellikle dikkati çeken, farklı sağlık çalışanlarının etik eğitimi alsın 
almasın soruların geneline verdiği yanıtların “özerkliğe saygı” ilkesi etrafında 
toplanmasıdır. Bunun başlıca nedeni ise zarar vermeme, yararlılık gibi diğer 
ilkelerin zatenolması gereken mesleğin zorunlu halleri olarak düşünülmesinden 
ileri gelmektedir. Ve bu ilkeler pekçok yazılı kural v.b yaptırımlarla takip edil-
mektedir. Oysa “hasta hakları”, “bilgilendirme/onam” gibi konular daha çok son 
yüzyılda üzerinde durulan daha güncel durumlardır. Hastalara, hasta yakınlarına 
veya çalışma arkadaşlarına karşı davranışlar ise yazılı kural ve prosedürlerle tam 
anlamıyla net şekillendirelemeyen ve denetimi daha güç şeylerdir. Bu nedenle 
mesleki etik burada büyük rol oynamaktadır.  Empati kurmak ve nezaket yazılı 
kurallarla belirlenemeyebilir bu da mesleki etiğin önemini yine ön plana çıkar-
maktadır.
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Çalışma sırasında gözlemlenen bir diğer durum da daha önce etik eğitim almamış 
olan ebe ve hemşireler arasında tıp etiği konusunda bilgi sahibi olmalarına rağ-
men soruları yanıtlamada çekingen davranılmış olmasıdır. Yine daha önce etik 
eğitimi almış olanların daha özgüvenle yanıtladıkları gözlenmiştir. Bu durumda 
etiğin eğitim hayatında yer almasının önemini düşündürmektedir. Zira böylesine 
önemli bir konu olan etiğin sağlık alanındaki yeri ise tartışılmazdır. Bu nedenle 
sağlık sektörünün tüm mesleki eğitim verilen kurumlarında etik eğitimi verilmesi 
gereklidir. Bunun yanısıra sağlık sektöründe  mesleki eğitim hiç almamış olan, 
yardımcı personellerin de konunun önemini anlamaları adına kurumiçi eğitimlerle 
de bu konuya yer ayrılması gereklidir. 
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TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMLARINDAKİ 
MESLEKİ ETİK DERSİNİN OTEL İŞLETMELERİ İÇİN ÖNEMİ

Arif Emre ERDEN                     Evren GÜMÜŞ 
        İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

ÖZET

Çalışmanın amacı; Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarında Meslek Etiği der-
sinin önemine işaret ederek bu durumun otel işletmelerine yansımasına dikkat 
çekmektir. Çalışmada alan araştırması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, İstanbul 
ilindeki Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı olan yükseköğretim programlarıyla 
sınırlı tutulmuştur. İstanbul’un Türkiye’deki bu alanda eğitim-öğretim veren 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarını temsil edeceği düşünülmektedir. 
Çalışmada ortaya çıkan bulgulardan bahsetmek gerekirse; Meslek Etiği dersini 
zorunlu müfredatlarına koyan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarının önem-
li bir farkındalık yarattığı ortaya çıkmaktadır. Mesleki Etiği dersini seçmeli ders 
olarak eğitim-öğretim müfredatına ekleyen Turizm ve Otel İşletmeciliği Program-
ları ise bu noktada sektörün ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememektedir. Mes-
lek Etiği dersini ders programlarında seçmeli ders olarak dahi eklemeyen Turizm 
ve Otel İşletmeciliği Program sayısı azımsanmayacak bir durumdadır. Unutulma-
malıdır ki turizm sektörünün en önemli gücü insandır. Bu sebeple otel işletmeleri 
arasındaki en önemli fark etik ilkelerin işletmenin tamamı tarafından benimsen-
miş olması ve bu doğrultuda misafirlere hizmet vermesi olacaktır. Edindiğimiz 
bulgulardan hareketle sonuç olarak; Turizm öğrencilerinin, sektör yaşantılarında 
karşılaşacakları problemlerin çözümünde mantıklı ve etik bir şekilde davranma-
larının sağlanması yolunda akademisyenler tarafından gerekli güven, saygı, sada-
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kat, vicdan, adalet duygusu ile donatılmaları gerekmektedir. Meslek etiği dersini 
almış bir öğrenci Turizm sektörüne girdiğinde güçlü bir turizm kariyerine önemli 
bir adım atmış olacaktır. Çünkü çalışan, otel işletmeleri açısından da ileride kulla-
nabilecekleri kilit bir yönetici adayı olma potansiyelini taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Meslek Etiği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Misafir, Kariyer, 
Öğrenci

THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL ETHIC COURSES AT 
TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT PROGRAMS FOR HOTEL 

MANAGEMENTS

ABSTRACT

The purpose of the study; pointing to the importance of Tourism and Hotel Man-
agement Program in Professional Ethics course in this case is to draw attention to 
the reflection of the hotel business. Field research method was used in this study. 
The study was limited by the provinces in the Istanbul Tourism and Hotel Man-
agement Program of Higher Education programs. Istanbul, education and training 
in this area in Turkey, which is considered to be representative of Tourism and Ho-
tel Management Programs. To mention the finding of the study; Professional Eth-
ics that sets the course of the compulsory curriculum, and it appears that tourism 
creates significant awareness of Hotel Management Program. Professional Ethics 
that adds the elective course in the academic curriculum Tourism and Hotel Man-
agement Programs is unable to respond fully to the needs of the industry at this 
point. Professional Ethics course the course as an elective course in Tourism and 
Hotel Management Adding even one case is not substantial number of programs. 
It should be noted that the most important strength of the tourism industry is the 

people. The most important difference between hotel companies is the adoption of 
ethical principles by all company and therefore serving to the guests in this direc-
tion. Tourism students must be equipped with trust, respect, conscience, loyalty 
and a sense of justice by the academicians for solving the problems they will face 
in the sector by logic and ethic principals. A student, who has taken a professional 
ethics course, will get an important step to a strong tourism career. Because em-
ployee has the potential to be a key manager candidates for hotel managements to 
use in the future.

Key Words: Professional Ethics, Tourism and Hotel Management, Guest, Career, 
Student

GİRİŞ

Etik sözcüğü Yunanca gelenek anlamı taşıyan “ethos” sözcüğünden gelmektedir. 
Bu anlamda etiğin, genel inançlarla, tavırlarla ya da alışılmış davranışları yön-
lendiren kurallarla ilgisi bulunmaktadır. Etik, insana nasıl yaşanması gerektiğini 
gösteren geleneğin akıl süzgecinden geçirilerek, iyi bir yaşam sürdürebilmek için 
izlenmesi gereken kuralları ve ilkeleri belirlemeyi amaçlamaktadır.1 

Etik davranış insan yaşamına rehberlik eden bir kılavuz görevi taşımaktadır. Etik, 
insan tutum ve davranışlarının iyi-kötü ya da doğru-yanlış yönden değerlendiril-
mesidir.2 Etik değerler öncelikle, bireyler arasında var olan ilişkilerdeki “dürüst-
lük” ya da “adalet” olgularına dayanmaktadır. Etik değerlerin düzgün bir şekilde 
uygulanması da bu değerlerin hayata geçirilmesi ile mümkündür. Bu noktada, her-
hangi bir organizasyonda da bu değerlerin tüm karar süreçlerinde etkili olabilmesi 
için; üst düzey yöneticiler, insan kaynakları yöneticileri ve organizasyondaki tüm 

1. Abdullah Karataş, İlköğretim Öğretmen Adayları İçin Meslek Etiğinin Önemi, Marmara Coğrafya Dergi-
si, 2013, s. 306-307.
2.  İnayet Aydın, “Etik Kültürün Geliştirilmesinde Eğitimin Rolü”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fa-
kültesi, http://www.mta.gov.tr/v2.0/kurumsal_yapi/EtikKomisyonu/etik-liderlik/15.pdf, Erişim Tarihi: Nisan 
2015
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çalışanlar karar ve hareketlerinde bu etik değerleri göz önünde bulundurmalıdır.3 

Kökeninde samimiyet ve erdem olan her etik davranış topluma artı bir değer ka-
zandıracaktır. Özellikle her bireyin doğru insan olma refleksiyle göstereceği tavır 
ve davranma biçimleri önemli noktalardandır.

Etiğin gücü, insanın vicdanıdır. İnsan duygusunu, düşüncesini, davranışını, tutu-
munu, eylemini, “vicdanının sesine” kulak vererek, doğru-yanlış, iyi-kötü, olum-
lu-olumsuz, olarak değerlendirir. Bu şekilde kişi kendisi ve başkaları arasındaki 
ilişkilerde denge, düzen, denetim ve uyum sağlar.4

İnsanın kendi iç sesine kulak vererek göstereceği uyum bir anlamda etik kavramının 
da anlamını güçlü kılacaktır. İnsanlar arası ilişkilerin sağlıklı bir temele oturulma-
sı “dürüstlük” kavramına yükleyeceğimiz anlamla doğrudan ilişkilidir.

1.     MESLEKİ ETİK KAVRAMI

Meslek etiği “doğru eylemin” ne olduğu ve belirli bir tek durumda “kişinin ne 
yapmasının doğru olduğu” sorularına cevap aramaz. Fakat meslek etiği bir meslek 
mensubunun “belirli bir mesleği yaparken genel olarak ne yapıp ne yapmaması 
gerektiğine” ilişkin sorulara cevap vermeye çalışır.5 Mesleki etik bir özdenetim 
düzeneği gibi çalışır fakat diğer denetim biçimlerinden farklı olarak içseldir ve 
manevi bir nitelik taşır.6 

Meslek etik ilkeleri, o mesleği toplum içerisinde saygın bir yere getirmekle kal-
maz aynı zamanda, itibarlı bir biçimde yürütülmesini sağlama işlevini de görür-
ler.7 Etik ilkelere saygın bir şekilde itibar etmek bütün meslek sahiplerinin top-
lumsal statü açısından hak ettikleri yere getirilmesine öncülük edecektir.

3. Elbeyi Pelit, Yalçın Arslantürk, Turizm İşletmelerinin İş Etiğine Yönelik Uygulamalarının Çalışma Yeri 
Tercihindeki Önemi: Turizm Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2011, s.165.
4. Burcu İşgüden, Adem Çabuk, “Meslek Etiği ve Meslek Etiğinin Meslek Yaşamı Üzerindeki Etkileri”, Ba-
lıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c9s16/makale/c9s16m4.
pdf, Erişim Tarihi: Nisan 2015
5.  Mustafa Kısakürek, Nesrin Alpan, “Muhasebe Meslek Etiği ve Sivas İlinde Bir Uygulama”, http://
journal.mufad.org/attachments/article/108/16.pdf, Erişim Tarihi: Nisan 2015
6. Mahmut Aydın, Meslek Etiği Giriş ve Kavramlar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 
http://www.egitimhane.com/meslek-etigi-d73029.html, Erişim Tarihi: Nisan 2015
7. Kısakürek, a.g.e. 

Mesleki etik, bir anlamda mesleğini yapmaya çalışan insanların etik dışı davranış-
larının azaltılması ihtiyacından hareketle ortaya çıkmış bir kavramdır. Bir mesle-
ğin toplumda hak ettiği değere ve saygınlığa ulaşabilmesi ve sunulan hizmetlerin 
kalitesi ve güvenilirliğinin sağlanabilmesi için o mesleğin mensuplarının meslek 
etik kurallarına ve toplumun değer yargılarına uygun davranmaları gerekir.8

İşletmelerin kendi pazar paylarını ve karlılıklarını arttırmanın bir yolu da mesleki 
etik davranışlarına uyma gayreti içerisine girmeleriyle ilgilidir. Meslek etiği kap-
samında doğruluk, yasallık, yeterlik, güvenirlik ve işe/mesleğe bağlılık gibi bazı 
ilkeler önemsenmektedir.9

1.1.   Doğruluk İlkesi: 

Doğruluk; doğru sözlülük ve güvenilirliğe işaret eder. Etik davranış, başkaları ile 
ilişkilerde dürüst olmayı ve içtenliği gerektirir. İş hayatı içerisinde doğru davranış 
biçimlerini uygulamak, dürüst, adil, eşit ve tarafsız olmak ve yalan söylememek, 
meslek etiğinin temel ilkelerindendir. Meslektaşlar, çalışmalarının her cephesinde 
dürüstlük sergilemelidir. Meslektaşların kurdukları ilişkiler ve kurum dışındaki 
temasları, samimi ve hakkaniyetli olmalı ve sürdürülen faaliyetlerde bir güven 
ortamı sağlanmalıdır.

1.2.  Yasallık İlkesi: 

İş hayatında, her türlü mal ve hizmetin üretiminde ve çalışanlarla ilgili problemlerin 
çözümünde yasalara bağlı kalmaktır. Günümüzde, çalışma hayatını düzenleyen 
yasalar mevcuttur. Devletlerin yanı sıra çalışma hayatını düzenleyen Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO), üretim standartlarını düzenleyen Uluslararası Standartlar 
Örgütü (ISO) gibi uluslar arası bir takım kuruluşlar da bu konuda etkilidir.

8.  Gülsevil Yıldız, Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği ve Kayseri İl Merkezinde Bir Uygulama, http://iibf.
erciyes.edu.tr/dergi/sayi36/010_g-yildiz.pdf, Erişim Tarihi: Nisan 2015
9. Can Erel, Meslek Etiği ve Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Açısından Değerlendirilmesi, http://
www.canerel.com.tr/v2/images/publication/201208MeslekEtigiVeUHUM.pdf, Erişim Tarihi: Nisan 2015
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1.3.  Yeterlik İlkesi:

İş hayatıyla ilgili gelişmeleri takip etmek, kendini yenilemek ve iş hayatına 
uyarlamak mesleki etik ilkeleri arasında önemli yer tutmaktadır. Meslekte sahip 
olunan mesleki boyut, o işi yapmak konusunda bireye toplum içerisinde “uzman”, 
“yetkili” veya “yeterli birey” gibi kimlikler kazandırır. Bir işi yapabilmek için 
diploma ya da herhangi bir belge almak, bireye, söz konusu işi yapabilme konu-
sunda hak ve yetki verir. Yeterlik, aynı zamanda sorumluluk alabilme, inisiyatif 
kullanabilme davranışıdır.

1.4. Güvenirlik İlkesi: 

Mesleğin üyeleri, işlerinin kendine özgü etik değer ve ilkelerine uygun davranma-
lı ve bu konuda güvenilir olmalıdırlar. Meslek türüne, özelliğine ve hizmet alanına 
göre çeşitlense de en genel hali ile güvenirlik ilkesine uygun davranış sağlamak 
için; “Mesleğin ideallerini korumak, meslek içi rekabeti düzenlemek, üyeleri ve 
faaliyetlerini izlemek, yetersiz ve ilkesiz üyeleri teşhis, tespit ve gerektiğinde teş-
hir ve tecrit etmek, hatta meslekten ayırmak” gibi genel mesleki etik davranış 
kuralları oluşturulur.

1.5.  İşe / Mesleğe Bağlılık İlkesi: 

Meslek sahibi bireyin yaptığı işi önemsemesi ve en iyi şekilde yapmaya çalış-
masıdır. Bireyin iş hayatı içerisinde sürekli kendini geliştirmesi ve eğitim ola-
naklarından yararlanması, işine verdiği önemi gösterir. Kendi gelişimine paralel 
olarak meslektaşlarının mesleki gelişimine katkıda bulunmak gereği de meslek 
etiği içinedir. Mesleğe bağlılık, işi sevmeye ve huzurlu bir ortamda çalışmaya 
katkı sağlar ve verimliliği artırır. Mesleki açıdan ilkeler ve değerler, kaynağını, 
genel (üst-temel) etikten alırlar; doğruluk, dürüstlük ilkeleri tüm meslekler için 
geçerlidir. Mesleğin standartları ve kuralları ise ilgili mesleğe özgü olarak oluş-
turulur. Mesleki etik ve yasalar çok nadir olarak birbirinden izole durumdadır. 
Kaçınılmaz olarak bunlar sosyal değerler ve ilkeler ile bütünleşmiştir. Ve kültürel 
olarak birbirine bağlıdır.10

10. Dilek Boyacıoğlu, “Mesleki Etik ve Gıda Mühendisliği”, http://www.dilekboyacioglu.com/Meslek_Eti-
gi.pdf, Erişim Tarihi: Nisan 2015

Çalışanların çalıştıkları kuruma sadece maddi değerlerle bağlı olmayıp, manevi 
değerlerle de işyerleriyle bağ kurması mesleki etik kavramının içinde olan bir 
olgudur.

Çalışanların mesleklerine duydukları saygı ve gelecek hedefleri mesleki etik 
kavramının ilkeleriyle bire bir örtüşmektedir. İş hayatında, çalışanların kendi 
gelişimlerine katkı sağlaması da mesleki etik ilkelerinin önemli bir unsurudur. Ça-
lışanların gelecekteki amaçları iş yerlerine olan bağlılıklarını güçlendirerek etik 
davranış sergileme eğilimlerini de artıracaktır.

2.      OTEL İŞLETMELERİNDE ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR

2.1. Çalışanların Etik Dışı Davranışları

	Mini bardaki içeceklerden içme ve bunları misafirin hesabına yazma

	Özel telefon görüşmelerini misafir hesabına aktarma veya iş görüşmesi olarak 
gösterme

	Barda işe başlamadan önce içeceklerden birkaç bardak içme

	Misafirin odasındaki telefonu kullanma

	Misafirin odasında kalan hediye meyvelerden atıştırma

	Misafirin odasındaki radyoyu dinleme

	İş yoğunluğundan misafir odasındaki çarşafları değiştirmeme ve değiştirmiş gibi 
davranma

	Misafir tarafından odada unutulan kitabı okumak için eve götürme

	Yalan gerekçelerle doktordan rapor alma

	Bir bardağı veya tabağı kırma ve bunun misafirin dikkatsizliğinden kaynaklandı-
ğını söyleme
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	Misafirin odasında televizyon izleme

	Misafirin masa değişim isteğini ayarlamak için tip kabul etme

	Otele devamlı gelen misafirin özel yaşamını çalışma arkadaşlarına deşifre etme

	Çalışanın maddi durumu yüksek gördüğü misafirlere ayrıcalıklı davranması

	Ziyarete gelen arkadaşlarına otel’den yemek ikram etme

	Kıdemli çalışanların birbirlerini gözetmeleri

2.2. Yöneticilerin Çalışanlarına Etik Dışı Davranışları

	Çalışanlara yönelik onur kırıcı davranışlar

	Çalışanlara terfi konusunda sağlanan fırsatların adil olmaması

	Çalışanların görüşlerini açıklamasına müsaade edilmemesi

	Psikolojik şiddet olaylarına fırsat verilmesi

2.3. Otel İşletmecilerinin Etik Dışı Davranışları

	İş kazalarına yönelik önlem almama

	Çalışanların özlük haklarının korunmaması

	Çalışanların sosyal güvenlik haklarının ihlal edilmesi

	Çalışanların sendikal faaliyetlere katılmasına müsaade edilmemesi

	Çalışanların dini tercihlerine göre ayrımcılık yapılması

	Çalışanların ırklarına göre ayrımcılık yapılması

	Çalışanların cinsiyetlerine göre ayrımcılık yapılması

	Devlete karşı görevlerini ( vergi-yasa ) yerine getirmemesi

	Rakipleriyle olan ilişkilerinde haksız rekabete yönelik faaliyetler

	Turistik ürünlerle ilgili aldatıcı reklamlara yer verilmesi

	Çalışanlara arasında eşit işe eşit ücret ilkesinin ihlal edilmesi

2.4. Otel Yöneticileri İçin 10 Etik İlke

2.4.1. Dürüstlük: Otel yöneticileri, dürüst ve doğru sözlüdürler. Onlar, yanlış 
beyanlarla başkalarını yanıltmaz ve aldatmazlar.

2.4.2. Güvenilirlik: Otel yöneticileri, baskı altında bile olsa doğru bildikleri şeyi 
yapmak için sağlam ve içten inançla cesaret gösterirler.

2.4.3. Doğru Sözlülük: Otel yöneticileri, doğru sözlüdürler ve bilgi sunmada iç-
tendirler ve doğrular yanlış anlaşıldığında düzeltirler. Onlar, verdikleri sözlerden 
ve bağlılıklarından kurtulmak için kendilerini haklı çıkarmaya çalışmazlar.

2.4.4. Sadakat: Otel yöneticileri, işletmelerindeki görevlerine kendilerini ada-
mışlardır ve sıkıntılı zamanlarda dostluklarıyla meslektaşlarına sadakat gösterir-
ler. Çıkar çatışmasından, gizli bilgileri kullanmaktan ve paylaşmaktan kaçınırlar 
ve daha önce çalıştıkları işletmelerinde elde ettikleri bilgilere saygı gösterirler.

2.4.5. Adalet: Otel yöneticileri, adildirler ve tüm işlerinde adil davranırlar; 
güçlerini ne isteklerine göre ne de bir diğerinin hatasından veya sıkıntısından 
yararlanmak için kötüye kullanmazlar. Herkese hoşgörüyle ve adil davranırlar.

2.4.6. Başkalarına İlgi ve Saygı Gösterme: Otel yöneticileri ilgili, saygılı, seve-
cen ve kibardırlar. Meslektaşlarına kişisel olarak ilgilidirler ve kararlarında hakla-
ra ve çıkarlara saygılı olmayı ifade eden “Altın Kural” a göre yaşarlar.

2.4.7. Mükemmelliğe Bağlılık: Görevlerini yerine getirirken mükemmelliği 
izlerler.

2.4.8. Liderlik: Otel yöneticileri, liderlik pozisyonunun sorumluluğunu ve fırsat-
larının bilincindirler. Etik ilkeleri öğretmek ve aşılamak için kendi işletmelerinde-
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ki örneklerle farkındalıklarını en iyi yöntemlerle uygularlar.

2.4.9. Şöhret ve Ahlak: Otel yöneticileri, yönetimde uygunsuzlukları önlerler veya 
gereken durumlarda doğruları yaparak ve yönetimde saygı anlayışını oluşturarak 
işgörenlerin ahlakını ve işletmenin şöhretini oluşturmaya ve korumaya uğraşırlar.

2.4.10. Sorumluluk: Otel yöneticileri, astlarının kararlarından olduğu gibi kendi 
kararlarının etik kalitesinden sorumludurlar. 11

3. İSTANBUL’DAKİ ÜNİVERSİTELERİN TURİZM ve OTEL İŞLETME-
CİLİĞİ PROGRAMLARINDAKİ MESLEKİ ETİK DERSİNİN DURUMU

Yapmış olduğumuz alan araştırması İstanbul ilindeki Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programı olan Yükseköğretim programlarıyla sınırlı tutulmuştur. İstanbul’un Tür-
kiye’deki bu alanda eğitim-öğretim veren Turizm ve Otel İşletmeciliği Program-
larını temsil edeceği düşünülmektedir.

Araştırmada İstanbul’daki devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, vakıf mes-
lek yüksek okulları incelenmiştir. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında eği-
tim-öğretim veren toplam on yedi yükseköğretim kurumunun sekiz tanesinde 
mesleki etik dersinin olmadığı belirlenmiştir. Dört tanesinde ise mesleki etik dersi 
seçmeli olarak okutulmaktadır. Yalnızca beş tanesinin zorunlu müfredatında mes-
leki etik dersinin programa koyulduğu tespit edilmiştir.

Meslek etiği dersini zorunlu müfredatlarına koyan Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Programları önemli bir farkındalık yaratmaktadırlar. Çünkü hizmet unsurunun ön 
plana çıktığı ve çok farklı kültürlerden insanların çalışan ya da müşteri olarak bir 
arada bulunduğu, uluslar arası normlara göre hareket tarzı belirlemek zorunda 
olan turizm faaliyetlerinde etik, önemini ve güncelliğini koruyan bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Turizm sektörünün en önemli güç kaynaklarından biri in-
sandır. Sektörde etik bilince sahip, misafir memnuniyetini en üst düzeyde tutan 
kalifiyeli elemanlara ihtiyaç duyulacağı tartışılmaz bir gerçektir.

11. Meryem Akoğlan Kozak, Hatice Güçlü Nergiz, Turizmde Etik, Detay Yayıncılık, 2012, s.120.

Mesleki etiği dersini seçmeli ders olarak eğitim-öğretim müfredatına ekleyen Tu-
rizm ve Otel İşletmeciliği programları ise bu noktada sektörün ihtiyaçlarına tam 
olarak cevap verememektedirler. Çünkü seçmeli ders olarak okutulan dersin sade-
ce seçen öğrencilerin gördüğü gerçeği vardır. Halbuki Turizm sektöründe nitelikli 
iş gücü olarak hizmet verecek gençlerin hepsinin bu duyarlılığa erişmeleri zaruri 
bir ihtiyaçtır.

Mesleki etiği dersini ders programlarına koymayan Turizm ve Otel İşlemeciliği 
program sayısı azımsanmayacak bir durumdadır. Unutulmamalıdır ki Turizm sek-
törünün en önemli gücü insandır. Bu sebeple otel işletmeleri arasındaki en önemli 
fark etik ilkelerin işletmenin tamamı tarafından benimsenmiş olması ve bu doğ-
rultuda misafirlere hizmet vermesi olacaktır. Otel işletmelerinin etik ilkelere bağlı 
bir işletmecilik mantığını benimsemeleri ve bu istikamette hizmet sunması misafir 
memnuniyetini artıracağı gibi çalışanlar için de güvenli bir çalışma ortamı yara-
tacaktır. Bütün bunlardan hareketle Turizm ve Otel İşletmeciliği Programları Tu-
rizm sektörüne kalifiyeli insan kazandırılmasında önemli görevler üstlenmektedir. 
İş gücü ihtiyacının önemli bir kısmı Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarından 
mezun olan öğrenciler tarafından karşılanmaktadır. Amaç sadece sektörün teknik 
gereklerini yerine getiren bireyler yetiştirmek olmamalıdır. Aynı zamanda “doğ-
ruluk” ve “dürüstlük” kavramları bütün öğrencilere aşılanmalıdır. Bu duruma ge-
tirilebilecek en rasyonel çözümlerden biri de mesleki etik dersinin zorunlu olarak 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarında okutulması gerçeğidir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Yükseköğretim kurumlarının Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarında meslek 
etiği dersinin olmamasının yaratacağı olumsuz sonuçlardan bu kısımda bahset-
mek yararlı olacaktır. Mezun olup sektöre yeni adım atan çalışanların misafirlere 
etik davranmaması sonucunda otelden kötü duygularla ayrılan misafir profili olu-
şacaktır. Bu durumun turizm işletmelerine negatif yönde etki edeceği unutulma-
malıdır.
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Meslek etiği dersini görmüş, etik bilince yükseköğretim kurumunda gördüğü 
derslerle erişmiş öğrenciler; turizm işletmelerinin etik ilkelere bağlı olarak yöne-
tilmesinde pozitif katkılar sağlayacaklardır.

Öğrencilerin turizm sektöründeki kariyerlerinde etik olmayan uygulamalarının 
neticelerini tecrübe edinmeden etik konulara daha bilinçli bakabilmeleri için, Tu-
rizm ve Otel İşletmeciliği Programlarında verilen meslek etiği dersi hayati önem 
taşımaktadır.

Turizm öğrencilerinin, sektör yaşantılarında karşılaşacakları problemlerin çözü-
münde mantıklı ve etik bir şekilde davranmalarının sağlanması yolunda akade-
misyenler tarafından gerekli güven, saygı, sadakat, vicdan, adalet duygusu ile do-
natılmaları gerekmektedir.

Turizm gibi insan odaklı bir sektörde özellikle çalışanların etik duyarlılığa sahip 
olmaları zorunludur. Çünkü turizm sektörü farklı ekonomik ve kültürel değerlere 
sahip misafirlerin ağırlanmasında önemli bir misyon üstlenmiştir. Misafirlerin otel 
işletmelerinde konakladıkları süre boyunca edindikleri izlenimler bir nevi ülkenin 
tanıtımında da etkili bir rol oynayacaktır. Buradan da anlaşılacağı gibi sektörün 
meslek etiği konusunda üst düzey bilince sahip çalışanlara ihtiyacı vardır.

Meslek etiği dersini almış bir öğrenci Turizm sektörüne girdiğinde güçlü bir tu-
rizm kariyerine önemli bir adım atmış olacaktır. Çünkü çalışan, otel işletmeleri 
açısından da ileride kullanabilecekleri kilit bir yönetici adayı olma potansiyelini 
taşımaktadır.

Meslek etiği dersini alan ya da etik duyarlılık noktasında üniversitede tatmin edici 
bir bilince ulaşmış bir öğrenci sektörde çalışma arkadaşlarına da önemli bir rol 
model olacaktır. Adeta onun sergilediği davranışlar çalışma ortamında domino 
etkisi yaratarak otel işletmesinde etik anlamında olumlu bir atmosfer oluşmasını 
sağlayacaktır.

Otel işletmeleri etik davranış gösterme eğilimi yüksek olan çalışanları sayesinde 
misafir portföyünü genişletme fırsatı bulabileceklerdir.
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MUHASEBE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE MESLEĞİ 
İLE İLGİLİ ETİK DIŞI DAVRANIŞLARA İLİŞKİN ALGI ANALİZİ:

(BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Bülent DUMAN

Balıkesir Üniversitesi

ÖZET

Muhasebe Meslek mensuplarının, işletmelerdeki mali olayları kaydetmesi bunlar-
la ilgili doğru ve güvenilir finansal raporlar hazırlaması gerekmektedir. Muhasebe 
meslek mensuplarının hazırladığı bu raporlar gerek yatırımcı, gerek kamuoyu ge-
rekse kredi veren kurumlar açısından önem arz etmektedir. Günümüzde özellikle 
muhasebe ve denetim alanında yaşanan bazı olumsuzluklar finansal verilen doğru 
ve güvenilir hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda kuşkular uyandırmaktadır. Bil-
ginin güvenli ve doğru bir şekilde hazırlanmaması mesleğe olan güveni azaltmak-
tadır. Ayrıca bilginin doğru ve güvenilir olmaması mali sistem içerisinde sağlıklı 
kararların alınmasına engel oluşturacak, bu da muhasebe felsefesinden beklenen 
faydayı sağlamayacaktır. Bu çalışmada, Balıkesir Üniversitesine bağlı Meslek 
Yüksekokulları Muhasebe Programında okuyan öğrencilerin Muhasebe mesleği 
ile ilgili etik dışı davranışlara ilişkin Algı analizini ölçmektedir. Bu amaçla anket 
tekniğinden yararlanılmıştır. Söz konusu anket yoluyla ilgili yapılmış araştırmalar 
(Engle ve Smith,1990; Shenas,1994; Aydın,2002; El ve Bowen,2002; Kurnaz ve 
Gümüş,2010) geliştirilmiş ölçeklerden yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler, Etik, Meslek Etiği, Muhasebe Mesleği, Muhasebe ve Meslek 
Etiği, Meslek Yüksekokulu 
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PERCEPTUAL ANALYSIS OF STUDENT OF ACCOUNTING 
DEPARTMENT ON UNETHICAL BEHAVIOURS RELATED WITH 
THE PROFESSION OF ACCOUNTIN; EXAMPLE OF BALIKESIR 

PROVINCE

ABSTRACT

Accountants have to record financial issues and prepare reliable and accurate fi-
nancial reports. The reports which are prepared by the accountants are of great 
importance both for the investors, public and the institutions which provide loan. 
Today some problems in audit field and accounting have caused doubts whether 
financial data has been prepared accurately or not. The data which is not prepa-
red accurately decreases the trust to the profession of accounting and prevents to 
make sound decisions in the financial system which may not provide expected 
benefit from the philosophy of accounting. The aim of this study is to find out the 
perceptual analysis of students of accounting department in vocational schools 
of Balıkesir University on unethical behaviors related with the profession of ac-
counting. A scale which was previously used by the researchers (Engle and Smith, 
1990; Aydın,2002; El and Bowen,2002; Kurnaz and Gümüş.2010)was conducted 
for the data collection instrument.

Key Words : Ethic, Profession Ethic, Profession of Accounting , Accounting and 
Profession Ethic, Vocational School.

GİRİŞ

Günümüzde globalleşen dünya ile birlikte insanların bireysel menfaatlerini ger-
çekleştirme çabaları da artmıştır. Önceleri insanlar var olduğu grup içerisinde 

hareket etmek yönünde duruş sergilerken, günümüz Türkiye’sinde ve dünyada 
insanlar grup içersinde ama gruptan bağımsız olma çabası içerisine girmiştir. Bu 
sorun paralelinde sosyolojik bir takım problemler yaratmakta bu problemlerden 
biride etik kavramı çevresinde şekil bulmaktadır.

Önceleri etik ile ahlak kavramı bir birine çok karıştırılmakta hatta bir birlerinin 
yerine kullanılmaktaydı. Bu sosyal bilimlerin temel problemlerinden biri olan 
kavram kargaşasının bir sonucudur. Bir örnekle etik ve ahlak kavramlarını 
karşılaştıracak olursak yere tükürmek ahlaksız bir davranış değildir. Ama bu 
davranış etik olmayan bir davranış şeklidir. Ahlak kavram olarak içerisinde teolo-
jik ve toplumsal bir takım kurallar, anlamlar taşırken etik daha çok toplumsal bir 
takım kurallar ve anlamlar taşımaktadır. 

Meslekler olarak etik kavramı ele alınırken daha çok profesyonel mesleklerde 
etik ilkelerin oluştuğunu görmekteyiz.  Bu bağlamda profesyonel bir meslekten 
bahsederken üyelerinin bir odaya bağlı olması, mesleğini icra edebilmek için ön-
ceden uzun bir eğitim alması gibi koşulların yanı sıra artık meslek etiği kavramı 
da olmasa olmaz kurallardandır. Meslek etiği her ne kadar belirlenmiş bir takım 
kıstasları barındırsa da bir takım faktörler meslek etiği kavramında zedelemeler 
oluşturabilmektedir. Bunlar meslek mensuplarının etik kuralları ne şekilde algıla-
dığı, toplumsal kuralların meslek etiği kurallarını ne kadar desteklediği ve ülkenin 
veya meslek mensubunun ekonomik durumu önem arz etmektedir. Yani Toplum-
sal, ekonomik ve psikolojik durum meslek etiği kavramı üzerinde etkindir. Top-
lumun etik kuralları nasıl algıladığı, kişinin etik kurallar karşısındaki durumu ve 
algısı ve ekonomik durumun kötü seyrettiği dönemlerde bu kurallara bağlılıklar 
meslek etiğinin sürekliliği ve algılanışı açısından önemlidir.  

1. MUHASEBE MESLEĞİ VE MUHASEBE MESLEK MENSUBU

1990’lı yıllarda başlayan küreselleşmeyle birlikte sürdürülebilir ekonomik kal-
kınma için muhasebecilik, mali müşavirlik mesleğine önemli görevler düşmekte-
dir. Mesleğin icrası itibariyle teknik muhasebe bilgisine sahip olmanın yanında, 
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işletme ile ilgili finansal bilgilerin tam, doğru, tarafsız ve etkin bir şekilde sunul-
ması gerekmektedir. Kaliteli bilgi ve isabetli işletme kararı çerçevesinde önemi 
her geçen gün artan muhasebe mesleği için muhasebe eğitiminin kalitesi temel 
belirleyici konumundadır1.

İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini 
sağlamak ve kaydetmek, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde 
denetlemek, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu işletme ile ilgili olanlara 
tarafsız bir şekilde sunmak görevlerini yerine getiren, yüksek mesleki standartlara 
sahip, topluma karşı sorumluluk duygusu ile hareket eden ve bu bağlamda 3568 
sayılı ‘Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2/A ve 2/ B maddelerinde yazılı işlemleri yapan, 
aynı kanunun 4, 5 ve 9. maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlara 
‘Muhasebe Meslek Mensubu’ denmekteydi2.

Ülkemizde muhasebe mesleği, 3568 Sayılı Kanun’la düzenlenmiştir. Bu kanun 
değişen ekonomik koşullar ve hukuki şartlara göre tebliğ ve yönetmeliklerle 
tamamlanmıştır. 3568 Sayılı serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, muhasebecilik mesleğini Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavir ve Yeminli mali müşavir olarak iki başlığa ayırmıştır. 
Adı geçen kanunda muhasebe mesleğinin konusu özetle; defter tutmak, tablo ve 
beyannameler düzenlemek, muhasebe sistemleri kurmak, müşavirlik, bilirkişilik 
ve benzeri işleri yapmak şeklinde ifade edilmektedir3. Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir İşletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin iş-
lemlerini muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından ince-
leyerek görüşünü ilgililere bildiren ve bu işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapan 
kişidir4 

1. Ümit G.Gençoğlu ,Gülsün İşseveroğlu, “Türkiye’de Meslek Yüksekokullarındaki eğitimin Muhasebe 
Mesleğine Katkısı Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe Finans Dergisi, Sayı 47, 2010, S.28-39. 
2.  Hanifi Ayboğa, “Globalleşme Sürecinde Ülkemizde Muhasebe Meslek Mensuplarının Eğitimi”, Marmara 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt XVIII,Sayı 1, 2003, s.331
3.  Hüseyin Ali Kutlu, “Muhasebe Meslek Mensupları ve Çalışanlarının Etik ikilemleri Kars ve Erzurum 
İllerinde Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Sayı:63-2,2008,s.145
4.  http://smmm.nedir.com/#ixzz3VQS3phPi-15.01.2015

Muhasebecilik mesleği ile ilgili olarak özellikle son yıllarda gerçekleştirilen gerek 
ulusal gerekse de uluslararası düzenlemeler, bu mesleğin iş hayatındaki öneminin 
ve sorumluluğunun daha da artmasına neden olmuştur. Bu açıdan muhasebeci-
lik mesleğinin kendisinden beklenen görevleri yerine getirmesi; muhasebe eğiti-
minin, başarılı ve mesleki bilgiler açısından donanımlı üniversite öğrencilerinin 
yetiştirilmesindeki ve bu öğrencilerin muhasebe mesleğine yönlendirilmesindeki 
başarısına bağlı olmaktadır5. Profesyonel mesleklerin iki önemli özelliklerinden 
dolayı diğer mesleklerden ayrıldıkları ileri sürülür. Bunlar uzun bir eğitim sonu-
cunda elde edilen yüksek düzeyde bir bilgi ve bir meslek örgütü etrafında birleş-
mektir6.

Muhasebe meslek mensubu olabilmek için ilgili alanlarda dört yıllık eğitimi ta-
mamlayıp, staja başlama sınavında başarılı olunması ve bunu takiben üç yıllık staj 
süresini tamamlaması gerekir. Üç yıllık staj bitiminden sonra mesleki yeterlilik 
sınavına girip ve başarılı olunması durumunda Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
unvanı alınabilmektedir.

Görüldüğü üzere Lisans düzeyinde verilen eğitimin yanı sıra uzun bir staj dönemi, 
staja başlamadan önce giriş sınavı, staj süresinde meslek elemanı yanında meslek 
tecrübesi, bürokrasinin işleyişi, müşteri ilişkileri, etik değerler konusunda görgü 
ve bilgisini artırmakta daha sonra mesleki yeterlilik sınavı ile muhasebe meslek 
elemanlarını unvanını alabilmektedir. Toplumda muhasebecilik mesleğinin çok 
zor bir meslek olduğu yönünde bir kanaatin oluştuğu izlenimi edinilmektedir. Ka-
dınların, işçilerin, tüccarların, sanayicilerin, doktorların, noterlerin, SMMM’le-
rin, yüksek öğrenim görenlerin ve yüksek gelir grubuna girenlerin muhasebecilik 
mesleğinin çok kazandıran bir meslek olduğu görüşüne katılmadığı, bunların dı-
şındaki toplum katmanlarının bu görüşe katıldığı izlenimi edinilmektedir.

5.  Salih Durer vd., “İşletme Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Alanında Kariyer Tercihlerini Etkileyen Fak-
törlerin İncelenmesi”, Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı 43, 2009 S.78 
6.  Zafer Cirhinlioğlu, Meslekler ve Sosyolojisi, Gündoğan Yayınları, Ankara, 2000, s.10
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2. ETİK VE MESLEK ETİĞİ KAVRAMI

Genel anlamda etik, bireylerin diğer bireyler, kurumlar ve devlet ile olan iliş-
kilerinde toplumun deneyimlerinden, gelenek ve göreneklerinden kaynaklanan, 
akıl ürünü olan, toplumsal uyuşum, birliktelik ve dayanışmayı artırıcı, dolayısıyla 
toplumun ekonomik, politik ve sosyal yapılarına istikrar sağlayıcı prensiplerin, 
standartların ve değerlerin bütünüdür, şeklinde tanımlanabilir7. Etik yapılması 
gerekeni söyleyen veya davranışlara ilişkin normlar koyan bir faaliyet değil ya-
pılması istenen eylemlere sorular soran; neyin değerli neyin değersiz olduğu, han-
gi eylemlerin yapılması, hangilerinin yapılmaması gerektiği gibi soruları sorma 
faaliyeti şeklinde ifade edilebilir8.  Bireysel ve toplumsal ilişkilerde topluca be-
nimsenmiş olması gereken kuralları ve bu kurallara uymak suretiyle gerçekleşen 
davranışları etik değerler olarak tanımlayabiliriz9. 

Meslek etiği, iş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik 
prensiplerin toplamına meslek etiği denilmektedir. Diğer bir ifadeyle mesleki dav-
ranışla ilgili neyin doğru neyin yanlış, neyin haklı, neyin haksız olduğu hakkında 
inançlara dayalı ilkeler ve kurallar topluluğudur. Bir meslek grubunun, meslek 
üyelerine emreden, onları belirli kurallarla davranmaya zorlayan, kişisel eğilimle-
rini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan mesleki rekabeti dü-
zenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkelerdir10. Meslek 
etik ilkeleri, o mesleği toplum içerisinde saygın bir yere getirmekle kalmaz aynı 
zamanda, itibarlı bir biçimde yürütülmesini sağlama işlevini de görürler11.

Meslek etiği, etik ikilemlerden ve etik sapmalardan olumsuz etkilenir. Etik ikilem, 
bir konunun birbiriyle çatışan iki tarafının bulunması ve bu iki tarafın doğruluğu 
tartışılabilir yanlarının olması şeklinde açıklanabilir. Etik sapma ise, etik olma-
7.  Menşure Kolçak, Meslek Etiği,Murathan Yayınevi,Ankara,2012,s:4
8.  Davut Dursun, “Siyaset ve Ahlak: Gerçeklikle İdealin Bağdaşmazlığı Sorunu”, 2.Siyasette ve Yönetimde 
etik Sempozyumu, Kasım 2005,S.18
9.  Hilmi Kırlıoğlu ve Nermin Akyel, “Mesleki Etik ve Ülkemizde Muhasebe Denetimi” Muhasebe ve 
Finansman Dergisi, Sayı 17, 2003, S.59
10. Menşure Kolçak,a.g.e.,s:92-93
11.Yusuf Çukacı, “Kamuyu Aydınlatmada Muhasebe Meslek Elemanlarının Etik Anlayışı ve İzmir İlinde 
Bir Uygulama” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, Sayı: 1, 2006,s. 97

yan kararlar alınması durumudur. Bencilce davranmak ve herkesten farklı etik 
standartlara sahip olmak ise etik sapmalara neden olur. Etik ikilemlerle günlük 
yaşamımız içinde çok sık karşılaşırız. Bir olaydan kimin nasıl etkileneceğinin mu-
hakemesini yaparak ve buna göre doğru kararı verip uygulayarak etik ikilemleri 
çözebiliriz12.

Bir muhasebecinin, yaşamını doğru olarak yorumlaması gereken bilgiler ve ku-
ralların doldurması gerekir. Çünkü muhasebecilerin, kamu çıkarları ile kendi 
müşterilerine karşı sorumluluklarını yerine getirmek için güçlü bir ahlak kodu-
na sahip olan zorunlulukları vardır. Kodlar aynı zamanda doğruluk, objektiflik, 
bağımsızlık ve gerekli olan itina kavramlarını da tartışır. Son olarak kurallar, bir 
muhasebecinin faaliyet alanı ve ahlaki olarak sunması gereken hizmetlerin yapı-
sını belirlemektedir13. Muhasebeciler kamu çıkarları ve müşteri çıkarları arasında 
ikilemleri ancak güçlü bir meslek etiği algısıyla aşabilecektir.

3. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Etik ve Meslek Etiği konusunda yapılmış olan çalışmalardan bazıları aşağıdaki 
gibidir.

Kurnaz ve Gümüş tarafından Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yük-
sekokulunda okuyan 117 Muhasebe öğrencisine muhasebe mesleği ile ilgili etik 
dışı davranış anketi uygulanmıştır. Anket sonucunda öğrencilerin etik dışı uygula-
maları genelde onaylamadığını, öğrencilerin cinsiyetleri ile müşteriler ile ilişkiler 
ve görevle ilgili sorumlulukların boyutları arasında farklılık olduğu görülmüş-
tür. Bayan öğrencilerin bazı etik dışı uygulamalara ilişkin algılamalarının, bay 
öğrencilere oranla daha hassas düzeyde olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.14

İşgüden ve Çabuk’un 140 muhasebe meslek elemanın katılımıyla yaptığı çalışmada, 
12. Burcu İşgüden ve Adem Çabuk, “Meslek Etiği ve Meslek Etiğinin Meslek Yaşamı Üzerindeki Etkileri” 
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:9, Sayı : 16, Aralık 2006,s.63
13. Sabri Osman ve Zeki Parlak, İşletmelerde iş Etiği, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, yayın No:2009-
23,s:106-107
14. Niyazi Kurnaz, Yusuf Gümüş, “Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Mesleği İle İlgili Etik Dışı 
Davranışlara İlişkin Algı Analizi: Dumlupınar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Örneği”, 
Muhasebe Finansman Dergisi, Sayı 46, Nisan2010 S.173
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meslek elemanlarının meslek etiği ilkelerine önem verdikleri görülmektedir. 
Yine bu çalışmada meslek mensupları etik ilkelere gerekli özeni göstermedikleri 
takdirde bundan olumsuz etkileneceklerini düşünmektedirler15. 

Kısakürek ve Alpan’ın Sivas ilinde Muhasebe meslek elemanlarına yaptı-
ğı çalışmada; Etik dışı davranılmasının nedenleri: “Meslek mensubunun daha 
fazla para kazanma tutkusu” ifadesi için meslek mensuplarının unvanlarını elde 
edişlerine göre bakıldığında %96’sı katılıyorum cevabını vermiştir. Bu çalışmada 
etik dışı davranışın, Meslek mensubunun kendi ahlaki zayıflığı olarak gördükleri 
ve Müşteriyi kaybetme kaygısıyla tarifenin altında ücret alan meslektaşları oldu-
ğunu söylemişlerdir16.

Osman Akın ve Kürşat Özdaşlı’nın Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü Öğ-
rencileri ve Meslek Mensuplarına yaptığı araştırmada dürüstlük, tarafsızlık, giz-
lilik, mesleki yeterlilik ve özen olarak 5 başlık altında etik konusu incelenmiş ve 
“Dürüstlük” ilkesinin muhasebe meslek mensuplarınca uygulanmasına yönelik 
algılamalar açısından farklılık olduğu saptanmıştır. Muhasebe meslek mensupları 
ile muhasebe programı öğrencileri arasında anlamlı algılama farkı bulunmaktadır. 
Buna göre, meslek mensupları öğrencilere kıyasla dürüstlük ilkesine uygulamada 
daha az riayet edildiğini düşünmektedirler. Benzer bir durum “Tarafsızlık” ilkesi 
açısından da söz konusudur. Muhasebe meslek mensupları ile muhasebe progra-
mı öğrencileri arasında anlamlı algılama farkı bulunmaktadır. Buna göre, mes-
lek mensupları öğrencilere kıyasla tarafsızlık ilkesine uygulamada daha az riayet 
edildiğini düşünmektedirler. Öğrenciler, üçüncü kişilerin haksız ve uygunsuz bi-
çimde yaptıkları baskıların meslek mensuplarının mesleki kararlarını etkilediğini 
meslek mensuplarına kıyasla daha fazla düşünmektedirler17.

Meral Erol Fidan ve Şerife Subaşı’nın İstanbul ilinde Muhasebe Meslek Mensubu 

15. Burcu İşgüden ve Adem Çabuk, a.g.m.,s.83
16. Mustafa Kısakürek ve Nesrin Alpan, “Muhasebe Meslek etiği ve Sivas İlinde Bir Uygulama”, Muhase-
be ve Finansman Dergisi, Sayı 47,Temmuz 2010, S.226-227
17.  Osman Akın ve Kürşat Özdaşlı, “Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Faaliyetlerinde Uymaları 
Gereken Etik İlkelere Uyma Düzeyine Yönelik Meslek Mensupları İle Meslek Yüksek Okulu Muhasebe 
Bölümü Öğrencilerinin Algıları”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 63,Temmuz 2014, S.73

adaylarının Etik algılarına yönelik olarak İstanbul ilinde yaptığı çalışmada, mes-
lek mensubu adaylarının etik algıları değerlendirildiğinde, meslek etiği konusun-
da yeterli bilgiye sahip olmadıkları tespit edilmiş; TÜRMOB/TESMER ve üni-
versitelerin meslek etiği konusunda özellikle uygulamalı eğitimlere yer vermeleri 
gerektiği ortaya koymuştur18. 

4. ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırmanın amacı, meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Programında 
okuyan birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin Muhasebe Mesleği ile İlgili Etik Dışı 
Davranışlara ilişkin algılarını ortaya koymaktır. Yapılan çalışmada Muhasebe bö-
lümünde okuyan öğrencilerin bir şirkette işe girdiğinde şirkette yönetici ve eşde-
ğer statükodaki kişilere karşı etik dışı algıları, Müşterilere karşı etik dışı algıları, 
kendisinin görev ve sorumluluklarıyla ilgili etik dışı algıları ve muhasebe meslek 
mensubu olarak meslektaşlarla ilgili etik dışı algıları araştırılmaya çalışılmıştır.

5. VERİLERİN TOPLANMASI VE ARAŞTIRMA SÜRECİ

Bu araştırmada kullanılan veriler anket yoluyla toplanmıştır. Ankette 6 adet de-
mografik özelliklerle ilgili soru, ayrıca 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış 4 bö-
lüme ayrılmış toplam 59 soru hazırlanmıştır.

Araştırmanın ana kütlesi Balıkesir Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulları 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarında okuyan Birinci ve ikinci sınıf 
öğrencileridir. Balıkesir Üniversitesine bağlı 8 meslek yüksekokulunda muhasebe 
ve vergi uygulamaları programı mevcut olup bu meslek yüksekokullarının tama-
mında anket uygulanmıştır. Yapılmış olan ankete 419 kişi cevap vermiştir.

Anket sorularının güvenilirliği test edilmiş ve Cronbach’s Alpha katsayısı şirket 
içi etik kurallar grubunda .57, Müşterilerle İlişkiler grubunda .67, Görev ve so-
rumluluklar grubunda  .80, Meslektaşlarla ilişkiler grubunda .92 çıkmıştır. Bu so-

18. Meral Erol Fidan ve Şerife Subaşı, “Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Etik Algıları: İstanbul İli 
Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 64,Ekim 2014, S.128
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nuçlara göre anketimiz güvenilir bir ankettir. Anket yoluyla hesaplanan veriler 
için veri tipine bağlı olarak Frekans Ortalama standart sapma gibi betimsel ista-
tistik yöntemleri kullanılmıştır. Ayrıca Varyans analizi t Testi ve anova istatistik 
yöntemleri uygulanmıştır. Verilerin çözümü SPSS 17 for Windows istatistik paket 
programından yararlanarak yapılmıştır. Çıkan sonuçlar tablolara dökülerek yo-
rumlanmıştır.

6. BULGULAR

Ankete katılan 419 öğrencinin 153 (%36) erkek, 266(%64) bayandır.

 Tablo 1: Betimsel analiz

N Minimum Maximum Ortalama
Stan-
dart 
Sapma

sirket_içi_ku-
rallar

419   1,00 5,00 2,36 ,79

musteriy-
le_iliskiler

419 1,29 4,71 2,53 ,59

Gorev_sorum-
luluk

419 1,14 4,86 2,62 ,52

Meslektas_
iliskisi

418 1,00 5,00 1,66 ,82

Valid N (listwi-
se)

418

Tablo 1 yapılan anketin betimsel sonuçlarına bakıldığında ortalamalar 3,4 den 
aşağı çıkmıştır. Şirket içi İlişkilerde etik kurallar grubunda sorulan soruların ta-
mamını, Müşterilerle ilişkilerde etik dışı olan kurallar, Görev ve sorumluluklarla 
ilgili olan kurallar ve meslektaşlarla ilgili etik dışı algıların hepsi etik dışı olarak 
algılamıştır. Bu olumlu bir durumdur. Çünkü öğrenciler eğitim aşamasında mes-
leğe girmeden etik dışı olan durumları etik olarak algılamaları toplumsal bazda 
bazı çöküntülerin olmaya başladığının göstergesi olabilir. Yani iş hayatına henüz 

başlamamış, bir deneyim kazanmamış olan meslek yüksekokulu öğrencilerinin bu 
düşünceleri eğitim hayatında aile içerisinde veya toplumsal alanlarda elde ettiği 
bir takım kazanımlar olarak görebiliriz. Bu kazanımların önemli olan boyutu iş 
yaşantısına girdiğinde etik dışı olarak algıladığı faktörlerin etik olarak algılama-
sına engel olabilmektir. 

           Tablo 2: Cinsiyet Açısından Bağımsız Gruplar t Testi Levene 

İstatistiği   

Tablo 2: Cinsiyet Açısından Bağımsız Gruplar t Testi

Tablo 2 incelendiğinde cinsiyet açısından şirket içi kurallarda etik dışı algılama-

larda bayan ve erkek öğrenciler arasında bir anlamlı bir farklılık yoktur. Ancak 

Müşteriler ile ilişkiler, Görev ve Sorumluluklar ve Meslektaşlarla ilişkilerde etik 

dışı kuralları algılamada anlamlı bir ilişki çıkmıştır. Müşteri ile ilişkilerde etik 

dışı kuraları algılamasında 153 erkek öğrencinin ortalaması 2,74 iken 266 bayan 

öğrencide ortalama 2,41 dir. Müşteriler ile ilişkide Etik dışı kuralları algılamada 

anlamlı olan ilişki erkek öğrenciler lehinedir. Yani erkek öğrenciler etik dışı algı-

lamaları bayan öğrencilere göre daha fazladır.
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Görev ve Sorumluluklarda etik dışı kuraları algılamasında 153 erkek öğrencinin 

ortalaması 2,71 iken 266 bayan öğrencide ortalama 2,57 dir. Görev ve Sorumlu-

luklarla ilişkide Etik dışı kuralları algılamada anlamlı olan ilişki erkek öğrenciler 

lehinedir. Yani erkek öğrenciler etik dışı algılamaları bayan öğrencilere göre daha 

fazladır.

Meslektaşlar ile ilişkilerde etik dışı kuraları algılamasında 153 erkek öğrencinin 

ortalaması 1,87 iken 266 bayan öğrencide ortalama 1,53 tür. Meslektaşlar ile iliş-

kide Etik dışı kuralları algılamada anlamlı olan ilişki erkek öğrenciler lehinedir. 

Yani erkek öğrenciler etik dışı algılamaları bayan öğrencilere göre daha fazladır.

Tablo 3: Sınıf Düzeyi Açısından Karşılaştırma

Sınıf Düzeyi Açısından Tek Yönlü Varyans Analizi(Anova) Sonuçları

Tablo 3’e göre ankete I. sınıf öğrencilerinde 201 kişi ikinci sınıf öğrencilerinden 

ise 206 kişi cevap vermiştir. Şirket içi kurallarda etik dışı algılar, müşteriler ile iliş-

kilerde etik dışı algılar görev ve sorumluluklarda etik dışı algılar ve meslektaşlarla 

ilişkilerde etik dışı algılar ölçeğinin aritmetik ortalamasının sınıf değişkenine göre 

anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 

varyans analizi sonucunda meslektaşlarla ilişkiler anlamlı çıkmış (Levene testi 

anlamlılık düzeyi Sig. 0,05 kritik değerinin altındadır.(0,000)) diğerleri anlamsız 

çıkmıştır. Sig. Değeri .05 den küçük olduğundan birinci sınıf öğrencileri ile II. 
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sınıf öğrencilerinin Meslektaşlarla ilişkilerinde etik dışı algılamalarında farklılık 

vardır. I. sınıf öğrencilerin meslektaşlarla ilgili etik dışı davranışları algılamaları 

ortalaması II. sınıflara göre daha yüksektir. II. sınıf öğrencilerinin eğitimin uygu-

lamalı kısmında muhasebe mesleğini icra eden yerlerde staj görmeleri ve buradaki 

etik değerleri algılamaları sonucu oluşmuş olabilir. Bu hassasiyet eğer ki 30 iş 

günü olan stajda bu şekilde düşüyorsa, ileride uzun süreli iş yaşantısında daha 

fazla sekteye uğrayacağını söyleyebiliriz.

Tablo IV de öğrencilerin ailesinin ortalama aylık geliri ile etik dışı algılamaları 
arasında ilişki olup olmadığı üzerinde durulmuştur. Gelir ile ilgili sınırlamalarda 
ülkemizdeki bazı sivil toplum kuruluşu veya sendikaların yaptığı açlık ve yok-
sulluk sınır dikkate alınmıştır. Buna göre öğrencilerin 177 tanesi 1.300 TL ve 
aşağısı yani açlık sınırında ortalama gelire sahip, 220 tanesi 1301 – 4.250 TL yani 
yoksulluk sınırı içerisinde yaşadığı 22 öğrencinin ise yoksulluk sınırının üzerinde 
ortalama gelirinin olduğu tespit edilmiştir.   

Gelir düzeyinin Dört kategoride incelediğimiz etik dışı algılamalarla anlamlı bir 
ilişki tespit edilmemiştir. Bu sonuç olumlu bir sonuçtur. Genel kanı olarak insanın 
aklına ilk gelen şey gelir düştükçe etik dışı algıların güçleneceğidir. Ancak geliri 
düşük olan ailede yetişmiş öğrenci ile geliri orta veya üst seviyede olan ailelerde 
yetişmiş olan öğrencilerin etik dışı algılarında anlamlı bir ilişki yoktur.

SONUÇLAR

Muhasebe Mesleği açısından etik ilkeleri Uluslar arası faaliyet gösteren kuruluş-
ların yanı sıra Türkiye’de Muhasebe mesleği ile ilgili olan kuruluşlar tarafından 
da bir standardizasyon getirttirilmiştir. Uluslar arası alanda Uluslar arası Muhase-
beciler Federasyonu(IFAC), Amerikan Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (AICPA), 
Türkiye’de Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali Mü-
şavirler Odası Birliği (TÜRMOB) önemli ve geçerli kurallar getirmiştir. Ancak 
kuralları algılamak ve bu kurallara mesleğin ruhuna bağdaşır bir şekilde uymak 
bireyin kendisinde bitmektedir.

Muhasebe mesleğinin eğitimini alan Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin etik 
konulara ve etik ikilemler arasında kaldığında ne gibi davranışlar sergileyece-
ğini bulmaya çalıştığımız bu çalışmada; Gelir düzeyinin etik ilkeleri algılamada 
önemli olmadığını yani düşük gelirli ailelerde yetişmiş olanların daha az / veya 
daha fazla etik dışı kuralları algılamasının, geliri yüksek olan ailelerde yetişmiş 
öğrencilere göre daha az / daha fazla yüksek olmadığı analiz edilmiştir.  Bu genel 
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bir kanı olan gelir düştükçe etik kuralların algılanma düzeyi düşer gibi bir ön ka-
nının tersi bir durum teşkil etmektedir. 

Cinsiyet bağlamında bakıldığında etik dışı kuralları algılamada Şirket içi İlişki-
lerde etik kurallar anlamlı çıkmamıştır. Bunun dışında Müşterilerle ilişkilerde, 
Görev ve Sorumluluk bilincinde ve Meslektaşlarla ilişkide etik dışı kuralların al-
gılanmasında anlamlılık vardır. Bu anlamlılık erkek öğrencilerde bayan öğrenci-
lere oranla daha hassas çıkmıştır. 

Birinci ve İkinci sınıfta okuyan öğrencilerin etik dışı kuralları algılamada Mes-
lektaşlarla ilişkide etik dışı kuralları algıla da bir anlamlılık tespit edilmiştir. Bu 
anlamlılıkta I Sınıf öğrencileri II sınıf öğrencilerine göre daha hassastır.

Meslek Yüksekokullarının ders müfredatları içerisinde Meslek etiği ile ilgili ders-
lerin olmaması, öğrencilerin etik ile ilgili bilgileri ya çevresinden duydukları veya 
gözlemledikleri davranışların kendisinde yordaması ve buna uygun bir davranış 
sergilemesi şeklinde olmaktadır. Oysaki Muhasebe mesleğine kaynak teşkil eden 
eğitim kurumlarının etik ilke ve kurallar ile meslek etiği ilkelerini eğitim aşama-
sında öğrencilere vermesi, eğitim veren kişilerin bu kurallara hassasiyeti yetiş-
tirilen bireylerinde etik davranışları algılaması ve uygulaması açısından önemli 
olacaktır. Profesyonel meslek olarak nitelendirdiğimiz bazı meslek gruplarının 
Lisans programlarında etik derslerin okutulduğu gözlenmektedir. Muhasebecilik 
profesyonel bir meslek olarak algılanıyorsa etik ilkelerin Muhasebe meslek ele-
manı olma sınavları aşamasında değil de, yükseköğretim ders müfredatları ara-
sında olması etik kuralların benimsenmesinde önemli rol oynayacaktır. Çünkü 
Muhasebe ile ilgili okullarda okuyan tüm öğrenciler Muhasebe Meslek elemanı 
olmamakta, muhasebe ile ilgili diğer işlerde de faaliyet göstermektedir. Etik ilke-
ler yalnızca muhasebe meslek elemanının değil muhasebe ile uğraşan tüm birey-
lerin uyması gereken evrensel değerler olmalıdır.
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MESLEK YÜKSEKOKULLARININ STAJ SORUNSALI: DAVID 
A. KOLB’UN YAŞANTISAL ÖĞRENME KURAMI KAPSAMINDA 

ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE 
YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ÖĞRENCİLERİNİN STAJLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER

Dr. Zeki GÜLER

Anadolu Üniversitesi

ÖZET

Staj mesleki öğretimin temel kavramlarından biridir. Her eğitim seviyesindeki 
öğrencinin, eğitim-öğretim yoluyla elde ettikleri bilgileri ve becerileri yaparak 
ve uygulayarak sınamasıdır. Staj, okulda elde dilden soyut nitelikli bilgilerin iş 
yaşamında somutlaşmasını sağlayan uygulamalar bütünüdür.

Eğitim yönetimi bilim dalının temel çalışma alanlarından biri de staj kavramıdır. 
Eğitim yönetimi bilim dalı, tarihsel süreç içinde birçok öğrenme kuramını ortaya 
atmıştır. Bu çalışmada staj kavramı ile öğrenme kuramları arasındaki ilişki özel-
likle David A. Kolb’un “yaşantısal öğrenme kuramı” ile ortaya konulmuştur.

“Yaparak öğrenme” ya da “yaşantısal öğrenme” kavramları kuram ve uygulama 
ilişkilerini ortaya koyan ve birlikte değerlendiren bir yaklaşım biçimidir. Yaşan-
tısal öğrenme kuramı, öğrenme kavramının bireylerin en verimli biçimde kendi 
yaşantılarından ve deneyimlerinden kaynaklandığını ortaya koymuştur.
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uygulamaları ve yaşantısal öğrenme-yaparak öğrenme ilişkileri ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Çalışmada, gerçekleştirilecek stajların daha bilinçli, amaca yönelik 
ve verimli sonuçlanmasına dayalı öneriler ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaşantısal Öğrenme, Staj, Büro Yönetimi ve Yönetici 
Asistanlığı, Öğrenme. 

A STUDY ON THE EVALUATION AND RECOMMENDATIONS OF 
ESKIŞEHIR VOCATIONAL HIGH SCHOOL OFFICE MANAGEMENT 
AND EXECUTIVE ASSISTANT STUDENTS WITH DAVID A. KOLB’S 

EXPERIANTAL LEARNING THEORY

ABSTRACT

Training is one of the basic concept of vocational education. Students at each level 
can gained skills and information by applying the training programmer. Training 
is a set of applications that abstract school information to concrete work life im-
plementations.

One of the work area of education management is the concept of training. Edu-
cation management has many learning theories in its historical process. In this 
study, relationship between concept of training and learning theory is revealed 
with David A. Kolb’s experiential theory.

Experiential Learning Theory is the theory that sets out and evaluates the rela-
tionship between theory and practice. Experiential Learning Theory is the most 
efficient way of learning the concepts have revealed from their own lives and 
experiments.

In this study relationship between training and experiential learning has tried to 
reveal in Eskişehir Vocational High School Office Management and Executive 
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Assistant students and conscious, goal oriented and efficient recommendations 
about incoming trainings.

Key Words: Experiential Learning, Training, Office Management and Executive 
Assistant, Education.

1.  GİRİŞ

Staj kavramı, her eğitim seviyesindeki öğrencilerin eğitim ve öğretim yoluyla 
elde ettikleri bilgileri ve becerileri yaparak / uygulayarak sınaması olarak ifade 
edilmektedir. Staj, okulda elde edilen soyut nitelikli bilgilerin, iş yaşamında so-
mutlaşmasını sağlayan bir uygulamalar bütünüdür. Bu uygulamalar sonucu ger-
çekleşen öğrenme kavramı ise yaşayarak/yaparak öğrenmenin bir türü olarak ifa-
de edilmektedir.

Stajın belirtilen mesleki öğrenime katkıları yüksek bir seviyede olmasına rağmen 
özellikle müfredattan kaynaklanan dengeleme sorunu yerli ve yabancı literatür-
de de bahsedilmesine rağmen halen devam etmektedir. Birbirleriyle doğrudan ya 
da dolaylı olarak ilişki içerisinde bulunan birçok parametre dengeleme sorununu 
ortaya çıkarmaktadır. Eğitim sırasında öğrencilerin aldıkları derslerin alana inil-
diğinde yeterli olarak örtüşememesi, öğrenci ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin 
alanla bağdaştırılamaması gibi problemler bilinen fakat bir türlü aşılamayan ger-
çekleri de ortaya koymaktadır. 

Eğitim yönetiminin temel çalışma alanlarından biride staj kavramıdır. Tarihsel sü-
reç içerisinde birçok öğrenme kuramı ortaya konulmuştur. Bu öğrenme kuramları 
içerisinde kuramı ve uygulamayı birlikte alan teorisyenlerin başında ise David A. 
Kolb gelmektedir. “Yaparak öğrenme” ve “yaşantısal öğrenme” kavramları; eği-
tim bilimleri içerisinde soyut ve somut ilişkileri birlikte değerlendiren bir yakla-
şım olması açısından özel bir önem taşımaktadır. Kolb’a göre, bireyler en verimli 
biçimde kendi yaşantılarından ve deneyimlerinden öğrenirler.

Yaşantısal öğrenme kuramına göre; düşünceler durağan değildir ve deneyimlere 
göre sürekli olarak değişmekte, olası durumlara göre bir değerlendirme sürecin-
den geçmekte ve bu durumlara göre seçimler yapılmaktadır.

Öğrenme kavramı yaygın olarak okullardaki sınıflarla bütünleştirildiğinden daha 
geniş bir anlam ifade etmektedir. Öğrenme kavramı; okullardan işyerlerine, 
araştırma laboratuvarlarından yönetim kurulu odalarına, kişisel ilişkilerde tüm 
insana ilişkin yer ve zamanlarda meydana gelir. Öğrenme çocukluktan yaşlılığa 
yaşamın her aşamasını kuşatır. 

Kolb; yaşantısal öğrenme kuramında öğrenmeyi çember biçiminde tasarlamıştır. 
Bu öğrenme çemberinde dört temel öğrenme biçimi yer almaktadır. Bu öğrenme 
biçimleri; somut yaşantı, yansıtıcı gözlem, soyut kavramsallaştırma ve aktif 
yaşantı kavramlarıdır. Aşkar ve Akkoyunlu (1993) ve Özden (1998); bilgiyi 
algılama ve işleme biçimlerini simgeleyen öğrenme yollarındaki tercihleri, somut 
yaşantı için “hissederek”, yansıtıcı gözlem için “izleyerek”, soyut kavramsallaş-
tırma için “düşünerek” ve aktif yaşantı için “yaparak” biçiminde aktarmıştır.

Şekil 1. Öğrenme Çemberi

Kaynak: Kolb, D.A.(1984). Experiential Learning: Experience as thesource of learningandde-
velopment. EnglewoodCliffs, NJ: Prentice-Hall.

Somut Yaşantı Öğrenme Biçimi: Bu öğrenme biçiminde düşünme kavramı az bir öneme 
sahipken, yaşantı ve sorunlarla ilgilenmek ve hissetmek kavramları ön plana çıkmaktadır. 
Sorunların çözümü konusunda düzenli ve bilimsel yaklaşımlar yerine sezgilerin gücüne 
inanılmaktadır. Bu öğrenme biçimine sahip bireyler; diğer bireylerle iletişim konusunda 
mutluluk duyarlar, görüş ve düşüncelere açıktır ve aynı zamanda grup tartışmaları, birey-
sel çalışma ve rol yapma etkinlerinde son derece etkilidirler.

Yansıtıcı Gözlem Öğrenme Biçimi: Karakış’a (2006) göre; bu öğrenme biçiminde bi-
reylerde; karar aşamasından önce ilgili olay ya da olguyu dikkatle inceleme, olaya farklı 
açılardan bakma ve olayları dinleyerek ve izleyerek öğrenme konuları öne çıkmaktadır. 
Bu bireyler genellikle; olayları duyguları ve sezgileri aracılığıyla anlama, kendi duygu ve 
düşüncelerine güvenme, sabırlı olma, dikkatli düşünerek karar verme ve “ne, nasıl” gibi 
sorulara cevap arama eğilimi gösterirler. Sorgulama kavramı yansıtıcı gözlem öğrenme 
biçimine sahip bireylerde öne çıkmaktadır.

Soyut Kavramsallaştırma Öğrenme Biçimi: Bu öğrenme biçimine sahip bireylerde 
mantık ve düşünceler duygulardan daha ağır basmaktadır. Bireyler, olayların mantıksal 
analizini yaptıktan sonra adımlar atmaya meyillidirler. Problemlerin çözümlerinde bilim-
sel yaklaşım ve kuramları uygulama çabası artmakta ve sonucunda da bu bireylerde dü-
şünerek öğrenme gerçekleşmektedir. Sorun ile ilgili özetlemeler yapılması, anahtar kav-
ramların belirlenmesi, bireysel çalışma olanağı verilmesi ve okuma kavramına yöneltme 
bu bireylerde daha anlaşılır bir öğrenme stratejisi sağlayacaktır.   

Aktif Yaşantı Öğrenme Biçimi: Bu bireyler yapılan işi tamamlama ve amaçlara 
ulaşma adına risk alma konusunda başarılıdırlar. İzleme kavramı yerine uygulama 
yapmaya önem verilmiştir. Bu bireylerin öğrenme verimliliklerinin arttırılması 
için uygulamalı, grup tartışmalı, bireysel ve grup etkinliklerinin yer aldığı durum-
ların düzenlenmesi gerekmektedir.

Her bireyin öğrenme stili yukarıda bahsedilen dört temel öğrenme biçiminin bile-
şeni olarak ortaya çıkmaktadır;
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•	 Somut yaşantı – yansıtıcı gözlem  değiştiren

•	 Yansıtıcı gözlem – soyut kavramsallaştırma  özümseyen

•	 Soyut kavramsallaştırma – aktif yaşantı  ayrıştıran

•	 Somut yaşantı – aktif yaşantı  yerleştiren

Değiştiren Öğrenme Stili: Bu öğrenme stiline sahip olan bireylerin temel özel-
likleri literatürde şu şekilde belirtilmiştir: Somut durumların analizi, ilişkilerin 
organize edilmesi, gözlem kavramının hareket kavramına oranla daha önde tutul-
ması, öğrenme sırasında dikkatli, sabırlı ve objektif yargılarda bulunurlar. Yapılan 
araştırmalar sonucunda bu öğrenme stiline sahip bireyler; sosyal çalışmalar, ga-
zetecilik, psikoloji, edebiyat ve sanat gibi alanlarda çalışmaktadırlar. Bu bireyle-
rin zayıf yönleri ise Kılıç ve Karadeniz’e (2004) göre; seçenekler arasında seçim 
yapmada zorlanma, karar vermede güçlük yaşama, problem ve fırsatları değerlen-
dirme konusunda ise yetersiz kalmalarıdır.

Özümseyen Öğrenme Stili: Bu bireyler; geniş kapsamlı olan bilgileri mantıksal 
bir bütün haline getirebilirler, soyut kavramlar ve fikirler üzerine odaklanırlar. 
Bilgileri alanında uzman olan kişilerden almak isterler, dinleyerek ve izleyerek 
öğrenme eğilimleri gösterirler. Güven’e (2003) göre bu bireyler; biyoloji, eğitim, 
hukuk, sosyoloji, matematik vb. alanları tercih etmektedir. Mutlu ve Aydoğdu’ya 
(2003) göre ise hayal kurma, pratik uygulamalarda eksiklik ve sistematik yakla-
şım izleyememeleri bu bireylerin zayıf yönleri olarak belirtilmiştir.

Ayrıştıran Öğrenme Stili: Bu bireyler; mantıksal çözümleme, problem çözme 
ve doğru biçimde karar verme becerilerine sahiptir. Sistemli olarak planlar yap-
ma, planlı bir biçimde çalışma, detaylara önem verme, uygulamalar ve denemeler 
yaparak doğru bilgiye ulaşma yolunu tercih ederler. Geri bildirim kavramı, 
ayrıştıran öğrenme stiline sahip bireyler için vazgeçilmezdir. Güven’e (2003) göre 
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bu öğrenme stiline sahip bireyler, tıp, mühendislik, ekonomi, bilgisayar bilimleri 
gibi teknoloji ağırlıklı meslekleri tercih etmektedir.  

Yerleştiren Öğrenme Stili: Bu bireyler; deneyimlerini somutlaştırarak yaşarlar, 
uygulama yapmayı ve keşfetmeyi severler. Araştırma yönleri kuvvetlidir ve gi-
rişken, esnek ve açık görüşlü özelliklere sahiptir. Yeni deneyimleri planlı bir bi-
çimde gerçekleştirirler. Ekici’ye (2003) göre bu bireyler; pazarlamacılık, kamu 
yönetimi, eğitim yönetimi, yönetim, bankacılık gibi meslekleri tercih etmektedir. 
Ergür’ün (1998) yapmış olduğu araştırmaya göre ise yerleştiren öğrenme stiline 
sahip bireylerin zayıf yönleri; bir işi zamanında bitirememeleri, pratik olmayan 
planlar yapmaları ve hedefe yönelik olamamaları olarak belirtilmiştir.

2. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (BYYA) programlarının kuruluş amacı; 
tüm sektörlerde gereksinim duyulan ara insan gücünün yetiştirilmesini sağlamak-
tır. Uygulamada sekreter, yönetici asistanı, büro hizmetleri uzmanı gibi adlarla 
anılırlar.

Üniversitelerin meslek yüksekokulları bünyesinde bulunan programlar, mesleki 
eğitimin gereği olarak eğitimlerini kuramsal ve uygulamalı olarak almaktadırlar. 
Ayrıca bu derslere ek olarak staj adı verilen bir tür yaşantısal öğrenme olarak 
adlandırılan uygulamaya zorunlu olarak yer vermektedirler. Staj uygulamaları 
üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Bazı üniversitelerde staj 
süresince staj defteri tutulmakta, bazı meslek yüksekokullarında öğrenciler 
tarafından günlükler tutulmakta ve “staj kurulları” önünde bir tür sözlü sınav 
vermektedirler.

Öğrenme stillerinin önemi sadece üniversite eğitimi çalışmalarıyla sınırlı 
kalmamaktadır. Özellikle çalışma yaşamında bireyin tercihlerini de etkilemektedir. 
Çalışma yaşamının yanı sıra, staj yapan öğrencinin çalışma düzenleri de belirlenen 
öğrenme stillerine uygun bir biçimde şekillenmelidir. Öğrenme stili bilinmeyen 

bir bireyin eğitim yaşamındaki başarısının yanında iş yaşamındaki başarısı da 
düşecektir. Gerek eğitim yaşamında gerekse çalışma hayatında anahtar koşul 
öğrenme stilleri rehberliğinde bireye özgü yaklaşımların sergilenmesidir.

Bazı üniversitelerde ise standart formlar ve standart sorularla, staj süreci de-
ğerlendirilmektedir. Eskişehir Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yöneti-
ci Asistanlığı öğrencileri de 30 iş gününden oluşan stajlarını, son iki yıldan bu 
yana, kendilerine önceden staj dosyası ile verilen ve ayrıntılı 10 sorudan oluşan 
değerleme ve anket formu eşliğinde yapmaktadırlar. Öğrencilerin iş yaşamına 
katılmadan önceki bu deneyimleri onları iş yaşamına hazırlamada özel bir önem 
taşımaktadır. Bu araştırmanın kapsamı; EMYO-BYYA öğrencilerinin stajları ve 
öğrenme stilleri ile sınırlıdır.

3. AMAÇ

Bu çalışmada Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı’nda yer alan Ana-
dolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim yaşantıları 
içerisinde staj kavramına ilişkin görüş ve beklentilerini belirlemek ve ayrıca staj 
yapan bu öğrencilerin kendilerinin dahi bilinçli bir şekilde farkında olmadıkları 
öğrenme stillerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda-
ki sorulara cevap aranmıştır:

•	 Söz konusu öğrencilerin staj kavramı ile ilgili görüşleri nelerdir?

•	 Söz konusu öğrencilerin staj dahilinde yararlandıkları dersler nelerdir?

•	 Söz konusu öğrencilerin staj dahilinde yaptıkları işler nelerdir?

•	 Söz konusu öğrencilerin Kolb’un “yaşantısal öğrenme” kuramı kapsamında olan 
öğrenme stilleri nelerdir?

•	 Söz konusu öğrencilerin Kolb’un “yaşantısal öğrenme” kuramı kapsamında olan 
öğrenme şekilleri nelerdir?

Araştırmanın temel amacı; özellikle Kolb’un “yaşantısal öğrenme” kuramında 
söz konusu olan dört öğrenme stilinin hangilerinin 2012-2013 öğrenim dönemi 1. 
sınıf EMYO-BYYA öğrencilerinde bulunduğunu ortaya koymak ve ortaya çıkan 
öğrenme stilleri kapsamında daha verimli staj uygulamaları yapılabilmesi için staj 
hakkında önerilerde bulunmaktır. 

4. YÖNTEM

Bu araştırmada Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Büro Yöne-
timi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencilerinin 2012 – 2013 öğrenim döne-
minde yaz aylarında yapmış oldukları stajları, staj sonrasında Eskişehir Meslek 
Yüksekokulu yönetimine teslim ettikleri staj dosyalarını incelemek ve değerlen-
dirmektir. Söz konusu staj dosyalarının incelenmesinden EMYO-BYYA öğrenci-
lerinin; 

1. Staj kavramıyla ilgili olarak görüşleri,

2. Staj kavramının kendilerine ne sağladığı, 

3. Aldıkları dersler ile uygulamada karşılaşma durumları ortaya konmaya çalışılmış-
tır. 

Ayrıca stajlarının bitimini takiben öğrencilerin genel olarak nasıl bir öğrenme sti-
line sahip olduğu kendilerine uygulanan ölçekli bir anketle yüz yüze görüşülerek 
ortaya konmaya çalışılmıştır. Sözkonusu çalışma iki temel bölümden oluşmakta-
dır: 

1. Öğrencilerin staj dosyalarının incelenmesiyle elde edilen bulgular. 

2. Kolb’un öğrenme stilleri ölçeği ile elde edilen bulgular.

458
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5. ÇALIŞMA GRUBU

Bu araştırmada çalışma grubunu, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yük-
sekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programında öğrenim gören 30 
öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubunun oluşturulmasında amaçsal örnekleme 
yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmaya katı-
lan öğrencilerin 26’sı kadın, 4’ü erkektir. 

6. VERİ TOPLAMA ARACI VE ANALİZ

Söz konusu değerleme, öğrencilere staj öncesi verilen soru formundaki 10 soruya 
verdikleri yanıtlardan ve öğrencilerle yapılan yüz yüze görüşmeler aracılığıyla 
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak kullanılan staj formunda şu sorular 
yer almaktadır: 

•	 Öğrencilerin staj yaptıkları yer 

•	 Staj yapılan yerdeki çalışan sayısı

•	 Staj süresince öğrencilerin sorumlu oldukları işler

•	 Staj süresince öğrencilerin yararlandıkları dersler

•	 Staj ile ilgili görüş ve öneriler 

•	 Staj süresinin yeterliği vb. biçimlerdeki araştırmayla ilgili sorular ve yanıtları il-
gili staj formundan ve yüz yüze görüşmelerden derlenmiştir. 

Öğrencilerle yapılan yüz yüze görüşmeler sırasında, öğrencilerin öğrenme 
stillerini belirlemek amacıyla Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçe li-
teratüre kazandırılmış olan Kolb’un (1984) “öğrenme stili” ölçeği kullanılmıştır. 
Ölçek 4’er seçenekli 12 sorudan oluşmaktadır. Seçenekler arasında ise; birinci 
cümle somut yaşantıyı, ikinci cümle yansıtıcı gözlemi, üçüncü cümle soyut kav-
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ramsallaştırmayı, dördüncü cümle ise aktif yaşantıyı temsil etmektedir. Öğrenme 
biçimlerini ifade eden cümlelerin değerleri belirlendikten sonra birleştirilmiş pu-
anların elde edilmesi (soyut kavramsallaştırma-somut yaşantı) ve (aktif yaşan-
tı-yansıtıcı gözlem) biçiminde ifade edilmektedir. Birleştirilmiş puanlar şekilde 
yer alan diyagramda iki puanın kesiştiği bölge bireye uygun öğrenme stilini orta-
ya çıkarmaktadır.

Araştırmada verilerin çözümlenmesi için SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. 
Verilerin sınıflandırılması için frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, yüz yüze 
görüşülen öğrenme stillerini belirlemeye yönelik bölüm için ise içerik analizi ter-
cih edilmiştir.

7. BULGULAR

Araştırma içerisinde yer alan soruların bulguları aşağıda verilmiştir:

 7.1. Staj Formlarının Değerlendirilmesi Sonucunda Elde Edilen Bulgular

Araştırmanın bu bölümünde staj yapan 30 EMYO-BYYA öğrencisine ait ve staj 
yapılan organizasyonlara ilişkin bilgiler ortaya konulmuştur.

Tablo 1: Öğrencilere ve Staj Yapılan Organizasyonlara İlişkin Bilgiler

Frekans Yüzde Değerleri

Cinsiyet Kadın 26 86,6

Erkek 4 13,4

Staj Yapılan Yer Kamu 20 66,7

Özel 10 33,3

Çalışan Sayısı 1-100 5 16,7

101-500 12 40

501-2000 8 26,7

2000+ 4 13,3

İşletmenin Sektörü Hizmet 20 66,7

Üretim 7 23,3

Telekomünikasyon-
Petrokimya
Gıda

3 9,9

EMYO-BYYA öğrencilerinin 30 iş gününü kapsayan stajları süresince yerine getirdikleri 
işler aşağıda belirtilmiştir:

Tablo 2: Öğrencilerin Yerine Getirdikleri İşler

Frekans Yüzde Değerleri

Gelen-giden evrak Evet 18 60

Hayır 12 40

Dosyalama-Arşivleme Evet 14 46,7

Hayır 16 53,3

Telefon Görüşmeleri Evet 13 43,3

Hayır 17 56,7

Yazışma Organizasyonları Evet 13 43,3

Hayır 17 56,7

Bilgisayar Kullanımı Evet 12 40

Hayır 18 60

Fotokopi Evet 11 36,7

Hayır 19 63,3

Faks Evet 9 30

Hayır 21 70

Toplantı Organizasyonu Evet 6 20

Hayır 24 80

Randevu Organizasyonu Evet 5 16,7

Hayır 25 83,3

Servis-Ağırlama Evet 3 10

Hayır 27 90

İnisiyatif Alma Evet 3 10

Hayır 27 90

Yabancı Dil Kullanımı Evet 2 6,7

Hayır 28 93,3

EMYO-BYYA öğrencilerinin staj süresince yararlandıklarını belirttikleri dersler aşağıda 
belirtilmiştir:

Tablo 3: Öğrencilerin Staj Süresince Yararlandıkları Dersler

Frekans Yüzde Değerleri
Ofis Programları Evet 21 70

Hayır 9 30
Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri Evet 16 53,3

Hayır 14 46,7
Telefonda İletişim Evet 14 46,7

Hayır 16 53,3
Mesleki Yazışmalar Evet 12 40

Hayır 18 60
İletişim Evet 9 30

Hayır 21 70
Temel Sekreterlik Evet 7 23,3

Hayır 23 76,7
Görgü ve Protokol Kuralları Evet 6 20

Hayır 24 80
Klavye Teknikleri Evet 3 10

Hayır 27 90
Yönetici Asistanlığı Evet 3 10

Hayır 27 90
Toplantı Yönetimi Evet 3 10

Hayır 27 90
Pazarlama Evet 2 6,7

Hayır 28 93,3
İngilizce Evet 2 6,7

Hayır 28 93,3
Büro Yönetimi Evet 2 6,7

Hayır 28 93,3
Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri Evet 2 6,7

Hayır 28 93,3
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EMYO-BYYA öğrencilerinin 30 iş günü süresince yerine getirdikleri staj çalışmalarına 
ilişkin hem staj formundan hem de yüz yüze görüşmelerden elde edilen bulgular aşağıda 
belirtilmiştir:

Tablo 4: Öğrencilerin Staj Hakkındaki Düşünceleri

Öğrencilerin staj hakkındaki düşünceleri

Düşünceler f

Çekingenliğin atılması 20

Okunanların uygulanması

Ast-üst ilişkilerinin görülmesi

İş ahlakının önemi

Tecrübenin önemi

Hata yapabildiğini görmek

Ofis teknolojilerinin görülmesi

Grup çalışmasının önemi

Yardımlaşma ve dayanışmanın önemi

Konuşma - dinleme ilişkisinin önemi

Yönetim ve yetki ilişkilerinin önemi

Kişisel eksikliklerin görülmesi

Bilgilerin pekişmesi

Yeni bir çevre edinilmesi

Geleceğe yönelik prova yapılması

Müşterilerle iletişimin önemi

Karar vermenin önemi

Bir kuruma ait olmanın önemi

Planlı - düzenli çalışmanın önemi

Stres kavramının önemi

Çalışma ortamlarının estetik ve düzenli olmasının önemi

25

  18

  2

  24

  2

  19

  15

  15

  5

  8

  25

  20

  15

  20

  5

  2

  14

  20

  7

  2
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EMYO-BYYA öğrencilerinin stajdan kazanımları Tablo 4’da görüldüğü gibidir. Öğrenci-
lerden stajın kendilerine kattıkları belirtmeleri istenmiş ve yapılan yüz yüze görüşmeler 
sonucunda tablodaki yargılara ulaşılmıştır. EMYO-BYYA öğrencilerinin staj süresinin 
uzunluğu hakkındaki düşünceleri aşağıda belirtilmiştir: 

Anadolu Üniversitesi EMYO-BYYA öğrencileri staj süresinin uzunluğu konusunda ço-
ğunlukla olumsuz görüş bildirmişlerdir. 17 öğrenci staj süresini yeterli bulmazken, 11 
öğrenci bu süresinin yeterli olduğunu belirtmiş, 2 öğrenci ise yeterliğinin ya da yetersiz-
liğinin belirli koşullara bağlı olduğunu (hem yeterli hem de değil) ifade etmişlerdir. EM-
YO-BYYA öğrencilerinin staj süresinin uzunluğu hakkındaki verdiği cevaplardan bazı 
örnekler aşağıda belirtilmiştir:

 “Bence yeterli değil. Daha fazla bir zaman olsa bana daha çok şeyler katacağından 
eminim. İş ortamındaki her türlü hayatın bize öğreteceği çok fazla olaylar, konular var. 
Bunları 30 günde öğrenmemiz imkânsız. Kendimizi tam o ortama alıştırmaya 
başlamışken, yeni bir şeyler öğrenmeye başlamışken stajın sonuna geliyoruz. 
Bence bize verilen bu staj günü bana göre yeterli değil (Ö2).”

 “Bence yeterli değildir. 1 yıl boyunca öğrenilen şeyleri 30 güne sıkıştırmak mantıksız-
dır. Lise stajım bu yönden iyiydi. 2 gün okuldaydım ve 3 gün stajdaydım. Ama üniversite 
stajının 30 gün oluşu çok yetersiz. Mesleki anlamda hiç yeterli olmadı (Ö13).”

 “Yeterli değil. Sonuçta bilmediğimiz çok şey var öğrenmemiz gereken. Mesela ben bu 
bölümü lisede okumadım. O yüzden çok zorluk çektim. Duyduklarım, gördüklerim çok ya-
bancıydı bana. Bunlara alışmam ve kavramam zaman aldı. Her şey yerine oturdu derken 
staj bitti. Şu an yaptığım stajla ilgili bir şey sorulsa cevap veremem (Ö28).”

 “Stajın 30 gün olması yeterli. Bu sürede işi en iyi şekilde öğrenmek mümkün (Ö4).”

 “Bence 30 gün başlangıç açısından yeterli bir süre. Zaman ne kadar uzun olursa o 
kadar tecrübe kazanılabilir ancak pratik amaçlı olduğu için fikir sahibi olabileceğimiz ve 
bazı tecrübeler kazanabileceğimiz bir süre (Ö25).”

 “Yeterli. Staj süresini orada belli işleri öğrenerek geçirdim. Bu durumda 30 gün bana 
yeterli geldi (Ö27).”

 “Lisede 9 ay staj yapanlar için yeterli olduğunu düşünüyorum. Lisede bu bölümü oku-
mamış, stajını yapmamış kişilerin stajı daha uzun yapmasından yanayım (Ö11).”

7.2. Kolb’un Öğrenme Stilleri Ölçeği ile Elde Edilen Bulgular

EMYO-BYYA öğrencileriyle gerçekleştirilen bu çalışmanın ikinci bölümünde 30 öğ-
renciye Kolb’un öğrenme stillerini ortaya koymaya yönelik 12 sorudan oluşan 
bir ölçek yardımı ile anket uygulanmış ve bazı sorular yüz yüze yöneltilerek staj 
kavramı ve öğrenme stilleri detaylı bir biçimde incelenmiştir. Uygulanan anket 
formu ile elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Söz konusu tablo 
içerikteki sayfalarda ortaya konulan ve aktarılan yöntemle, yoğun bir çalışma 
sonucunda ortaya konulmuş ve tablo şekline getirilerek özetlenmiştir.

Tablo 5: Öğrencilerin Öğrenme Stilleri ve Öğrenme Şekilleri

Öğrenci Öğrenme Stili Öğrenme Şekli
Öğrenci 1 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 2 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 3 Yerleştiren Somut yaşantı + aktif yaşantı
Öğrenci 4 Yerleştiren Somut yaşantı + aktif yaşantı
Öğrenci 5 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 6 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 7 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 8 Yerleştiren Somut yaşantı + aktif yaşantı
Öğrenci 9 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 10 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 11 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 12 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 13 Ayrıştıran Soyut kavramsallaştırma + aktif yaşantı
Öğrenci 14 Özümseyen Soyut kavramsallaştırma + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 15 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem

Öğrenci 16 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 17 Yerleştiren Somut yaşantı + aktif yaşantı
Öğrenci 18 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 19 Yerleştiren Somut yaşantı + aktif yaşantı
Öğrenci 20 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 21 Yerleştiren Somut yaşantı + aktif yaşantı
Öğrenci 22 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 23 Ayrıştıran Soyut kavramsallaştırma + aktif yaşantı
Öğrenci 24 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 25 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 26 Özümseyen Soyut kavramsallaştırma + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 27 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 28 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 29 Değiştiren Somut yaşantı + yansıtıcı gözlem
Öğrenci 30 Yerleştiren Somut yaşantı + aktif yaşantı

Değiştiren Yerleştiren Ayrıştıran Özümseyen

19 (% 63,3) 7 (% 23,3) 2 (% 6,6) 2 (% 6,6)

EMYO-BYYA öğrencilerinin % 63,3’ü (19 öğrenci) “değiştiren” öğrenme stiline sahip-
tir. Bu öğrenme stiline sahip olan bireylerin temel özellikleri; somut durumların analizini 
yapabilme, ilişkilerin organize edilmesi, gözlem kavramının eylem kavramına göre daha 
önde tutulması, dikkatli ve sabırlı olmak, objektif tutum sahibi olmak gibi unsurlardır. 
Değiştiren öğrenme stili somut yaşantı ve yansıtıcı gözlem öğrenme biçimlerinin topla-
mıdır. Sezgiler ve algılar bu öğrenme stilinde ön plandadır.

EMYO-BYYA öğrencilerinin % 23,3’ü (7 öğrenci) ise “yerleştiren” öğrenme stiline 
sahiptir. Yerleştiren öğrenme stili Kolb’a göre somut yaşantı ve aktif yaşantı öğrenme 
biçimlerinden oluşmaktadır. Sezgiler ve yaparak öğrenme, insan ilişkileri, risk alma, 
dışadönüklük bu tür bireylerin en temel özellikleridir. Geriye kalan 4 öğrencinin 2’si 
(% 6,6) “ayrıştıran”, diğer 2’si (% 6,6) ise “özümseyen” öğrenme stillerine sahiptir. Bu 
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öğrenme stillerinde mantıklı davranma, düşünme, sistematik olma ve yaparak öğrenme 
gibi özellikler ön planda yer almaktadır.

8. SONUÇ VE ÖNERİLER

EMYO-BYYA öğrencilerinin zorunlu stajlarına ilişkin gerçekleştirilen bu çalışma iki 
aşamada sonuçlandırılmıştır. Birinci aşamada öğrencilerin staj formları ve kendilerine 
bir anket aracılığıyla yöneltilen sorular değerlendirilmiştir. Birinci aşama ile ilgili önemli 
noktalar şöyle sıralanabilir:

- Öğrencilerin % 86,6’sının cinsiyeti kadındır.

- Öğrencilerin % 66,7’si kamu sektöründe staj yapmaktadır. 

- Öğrencilerin % 66,7’si hizmet sektörünü (sağlık, eğitim, kamu) tercih etmektedir.

İkinci aşamada ise öğrencilerle yüz yüze görüşme yapılmış ve öğrencilerin öğrenme 
stillerini ortaya koymaya yönelik 12 soruluk anket uygulanmıştır. Yüz yüze görüşmelerin 
ve uygulanan öğrenme stilini anketi sonuçları şu şekilde özetlenebilir:

EMYO-BYYA öğrencilerinin % 63,3’ü değiştiren öğrenme stiline sahiptir. % 23,3’ü ise 
yerleştiren öğrenme stiline sahiptir. Tablo analizinde de ortaya konduğu gibi bu öğrenme 
stillerinin güçlü ve zayıf yönleri, kişilik özellikleri öğrencilerin stajları esnasındaki bilgi, 
tutum ve davranışlarını etkileyecektir.

Yaparak öğrenme ya da yaşantısal öğrenme gibi kavramlar, staj kavramıyla birlikte gün-
deme gelen eğitim yönetimi kavramlarıdır. Öğrencilerin yaşı ve öğrenim süresi ne olursa 
olsun, stajları süresince uygulama yapmalarının önemi ortadadır. Öğrenimleri esnasında 
gördükleri derslerin stajla beraber somutlaştığı söylenebilir. 

Gerçekleştirilen bir stajın verimli, başarılı ve eğitici olmasıyla söz konusu stajın bilinçli 
olarak yerine getirilmesi arasında yakın bir ilişki vardır. Bireylerin kişilik özelliklerinin 
ve öğrenme stillerinin farklı farklı olması ile gerçekleştirdikleri staj arasında yakın bir 
ilişki vardır. Hatta meslek seçimleri ile öğrenme stilleri arasında da bağlantı olduğu söy-
lenebilir. 
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Bu sebeple staj çalışmasının daha verimli ve eğitici olması açısından şu noktalar göz 
önünde bulundurulmalıdır:

1. Öğrencilerin Eskişehir Meslek Yüksekokulu’na kayıt yaptırması aşamasında 
öğrenme stillerini ortaya koyacak bir anketin uzmanlarca uygulanması 
gerekmektedir.

2. Staj eğer mümkünse 2. senenin sonunda diğer bir ifade ile tüm derslerin görül-
mesinden sonra yapılmalıdır (Şu anda genellikle 1. sene ile 2. sene arasındaki yaz 
tatili döneminde yapılmaktadır).

3. Çıkan sonuçlara bağlı olarak EMYO-BYYA öğrenim süresi 3 (2+1) yıl olmalı, 
öğrenciler 3. yıl içerisinde öğrenme stillerine bağlı olarak seçmeli ders takviyesi 
ile birlikte yıl boyunca staj yapmalıdır. Staj süresi bu durumlara bağlı olarak 
uzatılmalıdır.

4. Çalışmanın da ortaya koyduğu gibi, EMYO-BYYA öğrencilerinin sahip oldukları 
öğrenme stilleri ile stajları süresince yaptıkları işler arasında bir ilişki yoktur. Bu 
nedenle staj planlamaları; EMYO yönetimi, staj danışmanı ve staj yapılan yerin 
yöneticileri arasında koordineli bir biçimde yürütülmelidir. Öğrencilerin öğrenme 
stilleri ve yapacakları işler dikkate alınmalı ve ilişkilendirilmelidir.

5. Öğrencilere 2 senenin sonunda da diğer bir ifade ile öğrenci bölümüyle ilgili 
birçok dersi aldıktan sonra da öğrenme stillerini öğrenmeye yönelik aynı anket 
uygulanmalıdır. Bu sayede alınan derslerin öğrencide nasıl bir değişim ve gelişim 
yarattığı ortaya konulmalıdır.

6. Anketi uygulayacak öğretim elemanlarının anket ve ölçek geliştirme konusunda 
eğitilmesi önemlidir.

7. Öğrencilerin seçecekleri seçmeli derslerin, sahip oldukları öğrenme stilleri ile 
ilişkilendirilmesi önemlidir. Öğrencilerin tercihlerine uygun seçmeli derslerin 

sayısı arttırılmalıdır.

8. Öğrenme stillerinin farklılıklar göstermesi öğrenci staj formlarının da 
kişiselleştirilmesini gerektirebilir. Dört farklı öğrenme stillerini dikkate alan staj 
değerlendirme formları dikkate alınabilir.

KAYNAKÇA

AŞKAR; Petek ve AKKOYUNLU; Buket (1993), “Kolb Öğrenme Stili 
Envanteri”, Eğitim ve Bilim, 87, 37-47.

AYDOĞDU;  Mustafa ve MUTLU; Mehmet (2003), “Fen Bilgisi Eğitimin-
de Kolb’un Yaşantısal Öğrenme Yaklaşımı”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, (1), Sayı: 13, 15-29.

CİVELEK; Murat (2014), Öğrenme Modelleri, Stilleri ve Stratejileri, www.
rehberlik.biz.tr adresinden 9 ŞUBAT 2015’te alınmıştır.

ÇOLAK;  Esma (2013), “Yaşantısal Öğrenme Kuramının Öğrencilerin Moti-
vasyonel İnançları ve Akademik Başarılarına Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Dergisi, 28(3), 123-136.

EKİCİ;  Gülay  (2003), Öğrenme Stiline Dayalı Öğretim ve Biyoloji Dersi Öğ-
retimine Yönelik Ders Planı Örnekleri, Gazi Kitabevi, Ankara.

ERGÜR;  Derya Oktar  (1998), Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Prog-
ramlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması, Ha-
cettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

ÇALIŞIR; Süeda Erol (2008), Sınıf Öğretmenliği Programında Kullanılan Öğ-
retim Yöntemlerinin Öğrenme Stillerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi (D. Kolb Ör-
neği), Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa. 

EMİR; Oktay, PELİT; Elbeyi, ARSLAN; Soner (2010), “Turizm Alanında 
Önlisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Öncesi ve Sonrası Görüşlerinin Karşılaştırılması 

I. Ulusal Şişli Sempozyumu

(Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği)”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 
33, 141-165. 

EVİN GENCEL;  İlke (2006), Öğrenme Stilleri, Deneyimsel Öğrenme Kura-
mına Dayalı Eğitim, Tutum ve Sosyal Bilgiler Program Hedeflerine Erişi Düzeyi, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

EVİN GENCEL;  İlke (2007), “Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Kuramına Da-
yalı Öğrenme Stilleri Envanteri-III’ü Türkçe’ye Uyarlama Çalışması”, Dokuz Eylül Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, 120-139. 

GÜVEN; Gülsüm Aysun (2003), Fizik Eğitiminde Öğretmen Adaylarının 
Öğrenme Stillerinin Araştırılması, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 
İstanbul.

KARAKIŞ; Özlem (2006), Bazı Yükseköğretim Kurumlarında Farklı Öğrenme 
Stillerine Sahip Olan Öğrencilerin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri, 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

KAYACIK; Elif (2013), Öğrencilerin Kolb Öğrenme Stillerine Göre Çalışma 
Alışkanlıkları, Ödev Yapma Motivasyonları ve Stilleri Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

KILIÇ; Ebru (2002), Web Temelli Öğrenmede Baskın Öğrenme Stilinin Öğren-
me Etkinlikleri Tercihi ve Akademik Başarıya Etkisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilim-
leri Enstitüsü, Ankara.

KILIÇ; Ebru (2002), “Baskın Öğrenme Stilinin Öğrenme Etkinlikleri Tercihi 
ve Akademik Başarıya Etkisi”, Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1 (1), 1-15.

KILIÇ; Ebru, KARADENİZ; Şirin (2004), “Cinsiyet ve Öğrenme Stilinin Ge-
zinme Stratejisi ve Başarıya Etkisi”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 
(3), 129-146.

KOLB; David A. (1984), Experiental Learning: Experience as the Source of 
Learning and Development, EnglewoodCliffs, Prentice-Hall, New Jersey.

http://www.rehberlik.biz.tr
http://www.rehberlik.biz.tr


I. Ulusal Şişli Sempozyumu I. Ulusal Şişli Sempozyumu

MUTLU;  Mehmet, AYDOĞDU;  Mustafa (2003),  “Fen Bilgisi Eğitimin-
de Kolb’unYaşantısal Öğrenme Yaklaşımı”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dergisi, 1 (13), 15-29.

ÖZDEN; Yüksel (1998), Öğrenme ve Öğretme, Pegem Akademi, Ankara.

RIDING; Richard (1998), Cognitive Style Analysis. Learning and Training Te-
chnology, Birmingham.

PELİT;  Elbeyi, GÜÇER;  Evren (2006), “Turizm Alanında Öğretmenlik Eğiti-
mi Alan Öğrencilerin Turizm İşletmelerinde Yaptıkları Stajları Değerlendirmeleri Üzeri-
ne Bir Araştırma”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, 139-164.

471 472 474473

DENİZLİ KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN MESLEKİ EĞİTİME 
BAKIŞ AÇISI; DENİZLİ T.B.M.Y.O. MODA TASARIM PROGRAMININ 
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           ÖZET

Mezunların meslek tercihi ve o meslekte başarılı olmalarında eğitim, çok önemli 
bir etkendir. Özellikle sürekli değişen ve gelişen iş dünyasında, sürdürülebilir bir 
başarı sağlamak, eğitimin yeterliliği ve kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Çalışan 
insanların, almış oldukları eğitime ilişkin değerlendirmeleri, mesleki eğitimin ka-
litesi ve iş yaşamının ihtiyaçlarına uygunluğu hakkında önemli bir geribildirim 
sağlar. 

Günümüzde tekstil ve konfeksiyon sektöründe istihdam edilmek üzere, meslek 
yüksek okulları her yıl pek çok mezun vermesine rağmen, bunların aldıkları eği-
time uygun olarak istihdam edilemiyor olduğu yönünde eleştiriler gündemdedir. 
Bu durumun en büyük nedenin ise tekstil ve konfeksiyon sektörünün beklediği 
kalifiye insan gücü niteliği ile eğitim kurumlarında bireylere kazandırılmaya ça-
lışılan niteliklerin ve müfredat programlarının içeriklerinin birbirine uyum gös-
terememesinden kaynaklandığı söylenebilir. Meslek yüksekokulu moda tasarımı 
ve konfeksiyon mezunu olan bireyleri yetiştirecek eğitim kurumları daha önce 
öğrenciyi standart ve işdünyası ile çok kesişmeyen müfredatla eğitmiş ve öğrenci-
nin iş bulma rekabetinde mezun olunan okul ve iş dünyası arasında köprü kurmak 
adına yeterli stratejiler geliştirememiştir. Oysaki bir toplumu ekonomik ve sosyal 
açıdan üst düzeye taşıyacak gençlerin, potansiyellerini geliştirme ve bunu canlı 

tutma bir taraftan eğitim politikalarının toplam kaliteyi artıracak yönde güncel ve 
temel ihtiyaçlara yönelik olmasını gerektirmekte diğer taraftan ise sektörle işbir-
liğinin temelleri sağlam atılmış olması gerekmektedir. 

Bu noktadan yaklaştığımızda günümüzde sektörün özellikle mesleki eğitim veren 
okullardan temel beklentisi, meslek yüksekokullarının mezun ettikleri öğrencileri 
işletmelerin beklentilerine uygun bir müfredatla eğitim almalarına imkan verecek 
koşulları hazırlamaları ile mezun olduktan sonra iş bulma sürecinde ve çalışma 
hayatında onlara destek olmalarıdır. Bu çalışma, mesleki ve teknik eğitim ku-
rumlarından mezun olanların sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün 
yetiştirilmesi noktasında yeterliğini ölçmek ve mezun öğrencilerin iş yaşamındaki 
istihdamlarının amaca ulaşıp ulaşmadığı konusunda değerlendirmeler yapmak-
tır. Ayrıca YÖK’e bağlı MYO kurumlarında okutulan öğretim programlarının, 
sektörün beklentilerine cevap verme düzeyini gözden geçirmek ve elde edilen 
sonuçlara bağlı çözüm önerileri sunmak bu tür çalışmaların yapılmasını gerekli 
kılmıştır.  Bununla birlikte çalışma, aynı zamanda saha araştırmasının verileri-
ne dayanarak üniversite-sektör işbirliğindeki mevcut sorunları tespit ederek eği-
tim politikaları konusunda bir açılım sağlamayı da hedeflemektedir. Böylelikle 
başarılı işbirliklerinin kurulması ve yaygınlaşmasında temel ihtiyaç ve beklentiler 
ortaya konmuş olacaktır. 

Bu çerçeveden yaklaştığımızda araştırma, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yük-
sekokulu Moda Tasarım ve Konfeksiyon programlarından mezun olmuş bireyleri 
bünyesinde çalıştıran 20 işletme sahibine ve yöneticilere yapılmıştır. Bu eksende 
katılımcılara mesleki eğitim müfredatı ile bu müfredatın sektörün talep ve bek-
lentilerini ne ölçüde karşıladığı, öğrencilerin sektörden beklentileri, istihdam için 
teorik bilginin yanında uygulamanın nitelik ve teknik olarak nasıl olması gerekti-
ği konusu nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği uygula-
narak gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler:  Konfeksiyon Sektörü, Mesleki Eğitim, Sektör- Üniversite 
İşbirliği

GİRİŞ

Günümüzde konfeksiyon işletmeleri ürünlerini kendi ihtiyaçlarına ve 
ulaşabildikleri uluslararası pazarın beklentilerine göre üretiyorlarsa, bu ürünleri 
üretecek çalışanların da sektörlerin beklentilerine uygun donanımda eğitilmesi 
ülkelerin gelişmişlikleriyle yakından ilgilidir. Özellikle eğitim-istihdam ilişkisi, 
yetkilendirme sistemi ve meslek standartları giderek önem kazanmaktadır. 

Dünyada gelişen iş alanlarına ve bu alanlardaki rekabete bağlı olarak çalışanla-
rın niteliği oldukça önemli hale gelmiştir. Gelişmiş ülkeler arasında yer almak 
ve onlarla bütünleşmek isteyen Türkiye’nin elindeki en önemli kaynak, genç ve 
dinamik bir nüfus yapısına sahip olan insan gücüdür. Bireylere; ilgi, istek, yete-
nek ve yeterlilikleri doğrultusunda yeterli eğitim olanakları sunarak ekonomide 
etkin katılımları sağlanmalıdır (On Altıncı Milli Eğitim Şurası Kararları, 1999). 
Günümüzde her sektörde özellikle de büyüyen işletmelerde, başarılı bir yönetim 
için bilgi, beceri ve iletişim tekniklerini etkili kullanmak zorunlu hale gelmiştir. 
Bu durum çalışanların, bir yandan teknolojiyi bilmeleri ve onu etkin kullanmala-
rını, diğer yandan da kendilerini sürekli olarak geliştirmelerini gerektirmektedir. 
Hemen hemen her sektörde rekabetin ve pazarların genişlemesi, derinleşmesi, is-
tihdam politikası ve çalışanların nitelikleriyle ilgili sorunları da beraberinde ge-
tirmektedir. Özellikle hazır giyim ve moda tasarım gibi emek yoğun sektörlerde 
istihdam edilen çalışanların nitelikleri, işletmeler için daha ciddi bir girdidir. Bu 
bağlamda emek-yoğun sektörlerde istihdam edilecek personelin teknik bilgi ve 
becerisi, hizmetin kalitesi ve sürdürülebilirliğini doğrudan etkilemekte; işletme-
lerin rekabet ve büyümedeki en önemli faktörlerden biri olarak değerlendirilmek-
tedir. Bugünün işletmeleri açısından çalışanlarının eğitimi, nitelikleri, pratik bil-
gisi, motivasyonu önemli bir konu haline gelmiştir.(Kusluvan ve Kusluvan, 2000, 
s.251).

Bir toplumda mesleki tercihlerini doğru yapmış, başarılı ve mutlu bireyler oluştur-
manın yolu, eğitimin ihtiyaca uygun hale getirilmesi ve bireylerin de yetenekleri-
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ne uygun işlere yönlendirilebilmesinden geçmektedir. Eğitim hayatı, bireyin iş ve 
kariyer planlanmasını da belirlemektedir. Kariyer; kişinin yetenekleri ve almış ol-
duğu eğitimle, iş alanında ilerlemesi, deneyim kazanması olarak tanımlanmaktadır 
(Erdoğmuş, 2003). Bir kişinin iş hayatında sahip olmak istediği uzmanlık ve iş ba-
şarısı olarak tanımlanabilecek olan kariyer, bireyin kişisel yaşamındaki en önemli 
hedef ve amaçlarından birini oluşturmaktadır. (Kozak, 2001:yıl). Bir yükseköğ-
retim kurumunda kalite çalışmaları çerçevesinde yapılan öz değerlendirmede ona 
veri sağlayacak en önemli kaynak mezunlarıdır. Mezunların, öğretiminin içeriği 
ve kalitesine ilişkin görüşleri, öğrendikleri bilgileri uygulama alanına aktarmada-
ki başarı düzeyi, işe yerleşme oranları, mezuniyet sonrası işe girişte ve mesleğini 
yaparken öğrenim hayatında eksik kaldığını düşündüğü konulara ilişkin görüşleri, 
kurumun öz değerlendirmesini yaparken oldukça yararlı ve yönlendiricidir. Belir-
tildiği gibi, eğitim öğretim kurumlarının kalitesi, mezunlarının mezuniyet sonrası 
çalışma durumları ve alanları, statüleri, mesleki başarıları, meslekleri hakkındaki 
görüşleri ile ölçülebilir. Eğitimde etkinlik ve verimliliğin temel kıstası sanayi ile 
okul arasında yaratılan uyum ve amaç birliğidir. Bu amaç doğrultusunda eğitim-
de, düşünen, araştırabilen, sanatsal duyarlılığı olan, öz güvene sahip, girişimci 
bir genç kitlenin eğitilmesi öngörülmelidir. Eğitimin amacı; bireyleri çevreleri ile 
uyumlu,yeteneklerini açığa çıkarmak verimli ve üretken yapabilmektir. Eskiden 
kendisine verilen işleri, yapabilecek bilgi ve beceriye sahip kişiler, “nitelikli çalı-
şan” olarak tanımlanırken, günümüzde bireyden beklenen özellikler; sorumluluk 
alma, yaratıcı düşünme, değişime uyum gösterme, problem çözebilme, kolay ile-
tişim kurma, grupla çalışabilme, işbirliğine yatkın olma, karmaşık teknolojik sis-
temleri anlayabilmek boyutuna dönüşmüştür. Yani örgün mesleki eğitimin temel 
amacı mesleki anlamda işletmelere avantaj yaratacak bireyleri yetiştirebilmektir. 
Eğitimin verimliliği, gençlere kazandırılacak mesleki bilgi ve becerilerin tespit 
edilmesine, becerilerin kazanılması için uygun eğitim ortamının düzenlenmesi-
ne, öğrenciye staj ve mezuniyet sonrası istihdamları konusunda sistemli şekilde 
rehberlik yapılmasına, beklentilerin ne ölçüde gerçekleştiğinin güvenilir biçimde 
kontrol edilmesine bağlıdır (Çeliköz, 2004: 100). Ayrıntılı bir eğitim programı 

(müfredatı) hazırlanması, program geliştirmenin konusudur. Program geliştirme, 
eğitim programın hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme öğele-
ri arasındaki dinamik ilişkiler bütünü olarak tanımlanmakta (Demirel, 1996). ve 
ortaya çıkan yeni gereksinimleri karşılamak ya da mevcut uygulamaların yeter-
siz görülmesi ve yeni bir seçenek sunulması amacıyla yürütülmektedir. Meslek 
yüksekokullarında okutulan iki yıllık standart ve sabit müfredatla öğretim üyesi/
görevlisi merkezli, öğretim üyesi/görevlisinin anlatma becerisi ile sınırlı, mezu-
niyete dayalı, mezunlarla daha sonradan iletişim kurulmayan ve herhangi bir geri 
beslemesi olmayan, mezun olanların kendi çabalarıyla iş buldukları bir sürecin 
yetersiz olduğu birçok eğitici tarafından bilinmektedir. Bunun nedenleri arasında, 
verilen eğitimlerde, dinleyicilerin pasif kalması ve verilen eğitimlerin fiziki şart-
larda uygulama yapabilecek atölye ve laboratuar ortamlarının yetersiz olmasıdır. 
Bu problemin çözümü ise; sektörün beklentilerinin sürekli ölçüldüğü, öğrenmeye 
dayalı, öğrenci merkezli, sektörle sorumlulukların paylaşıldığı, stratejik işbirliği 
içinde uygulanan bir eğitim süreci ve değişen koşullara uygun,  sektörün ihtiyaç-
larına göre tasarlanan esnek yapıda, güncel müfredat programıyla mümkün olabi-
lir. Tüm bu gelişmeler eğitim hizmeti üreten kurumları ve işletmeleri her konuda 
işbirliği yapmaya zorlamaktadır.

1.  ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ

Bu çalışmanın temel amacı; MYO mezunu çalıştıranDenizli konfeksiyon sektö-
rünün ihtiyacını karşılayacaknitelikli insan gücünün yetiştirilmesi içinMYO ku-
rumlarında okutulan öğretim programlarının, sektörün beklentilerine cevap verme 
düzeyini gözden geçirmek, sektörün ihtiyaç duyduğu noktalardaki yeterliğini ölç-
mek ve mezun öğrencilerin iş yaşamındaki istihdamlarının amaca ulaşıp ulaşma-
dığı konusunda değerlendirmeler yaparak elde edilen sonuçlara bağlı çözüm öne-
rileri sunmaktır.Bu nedenle Meslek Yüksekokullarının işletmelere kalifiye eleman 
yetiştirme ve istihdamın sürekliliği konusundakitüm sorunları ve bu sorunlara 
ilişkin çözümlerin derinlemesine analizi ile ortaya çıkarmak açısından önemlidir.

2.  ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ

Araştırmamız 20 işletme sahibi ve yöneticilerine uygulanan yarı-yapılandırılmış 
görüşme formları ile yapılmıştır. Meslek yüksekokulları sorunlarına ilişkin yöne-
tici ve işverenlerin tespit ettiği önemli bir bakış açısını içeren bu çalışmada daha 
zengin verilere ulaşabilmek için niteliksel yönteme başvurulmuştur. Bu neden-
le meslek yüksekokullarının işletmelere kalifiye eleman yetiştirme konusundaki 
sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözümlerin derinlemesine analizi ile bunu görünür 
kılma çabası niteliksel araştırma tekniğinin kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda meslek yüksekokullarındaki eğitimin temel hedefi, üniversi-
te-sanayi işbirliği, meslek eğitimin niteliğinin sektörün beklentileri ile hangi açı-
lardan örtüşüp örtüşmediği ve ders müfredatının içerik olarak sektörün ihtiyacını 
karşılayıp karşılamadığı sorularından hareketle derinlemesine görüşmeler yapıl-
mıştır.  

2.1.  Araştırmanın Katılımcı Grupları

Araştırmamızın katılımcı grubunu Denizli’de tekstil ve konfeksiyon sektöründe 
faaliyet gösteren (büyük ve küçük ölçekli) 200 işletmeden tesadüfi örneklemle 
seçilen 20 işletme sahibi ve yöneticiler oluşturmaktadır. Katılımcılara 20 adet yarı 
yapılmış görüşme formu uygulanarak araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
kapsamına giren işletmelerde şu nitelikler aranmıştır:

1. Görüşülen işletmelerde en az beş (5) Denizli Teknik Bilimler Meslek Yük-
sekokulu mezunu çalışıyor olması. İstidamın devamlılığı için bu kriter önemlidir.

2. Moda Tasarım ve Konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteriyor olması.

2.2. Araştırmanın Veri Toplama Tekniği: Derinlemesine Görüşme Tekniği

Bu çalışmada, niteliksel araştırmalarda kullanılan derinlemesine görüşme tek-
niğinden yararlanılmıştır. Nitel görüşme, yarı yapılandırılmış soru formlarının 
kullanıldığı nicel görüşmelerden farklı olarak katılımcıların bakış açılarını ortaya 

çıkaran ve deneyim ile beklentilerine ilişkin daha derin, zengin veriler sunan bir 
veri toplama tekniğidir. Bu çalışmada derinlemesine görüşme tekniği ile işletme 
sahibi ve yöneticilerinin üniversiteden beklentileri daha ayrıntılı bir biçimde or-
taya konmuş olacaktır. Görüşme tekniği ile elde edilen veri kaynağının sonraki 
çalışmalar için de bir yol haritası oluşturulacağı düşünülmektedir. Özellikle gö-
rüşme sorularının açık uçlu olması bu süreci besleyerek katılımcıların beklenti ve 
görüşlerinin görünmeyen yanlarını ortaya çıkaracaktır. Buradan yola çıkarak araş-
tırmanın nitel saha uygulamasında anket sorularını yönelttiğimiz 20 işletmeden 
20 kişiye meslek yüksekokullarındaki eğitimin niteliği, mezun öğrencilerin bilgi 
donanımı ve bilgiyi beceriye dönüştürme konusundaki yeterlilikleri ve bunun sü-
rece bağlı bir değişim geçirip geçirmediği konusunu yarı yapılandırılmış görüşme 
formu hazırlayarak araştırdık. Görüşme formu soru cümlelerimize paralel olarak 
hazırlandı.

2.3.    Araştırmanın Soru Cümleleri

 1. Meslek yüksekokullarında verilen eğitimin niteliğinin yeterliliği ve geliştiril-
mesine yönelik faaliyetler sektörün ihtiyaçlarını karşılıyor mu?

2.Sektör, MYO Moda Tasarımı ve Giyim Üretim Teknolojisi programlarında ve-
rilen eğitimin (müfredatın)  hangi noktalarını yetersiz bulmakta ve sektörün ihti-
yaçlarını karşılamak için hangi dersleri önermektedirler?    

3. D.T.B.M.Y.O verilen eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinin öğretilmesini 
nasıl değerlendiriyorsunuz, sizin ihtiyacınızı karşılaması açısından önerdiğiniz 
uygulama metotları neler olabilir?

4. Sektör,  meslek yüksekokulları ile hangi konularda nasıl bir işbirliği yapmak 
istiyor? Bunun için; öğrenci ve öğretim üyesi açısından hangi stratejik çalışmaları 
hedefliyor?

5. D.T.B.M.Y.O mezunu öğrencilerin işletmenizden  beklentileri hakkındaki dü-
şünceleriniz nelerdir?
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6. D.T.B.M.Y.O mezunu öğrencileri işletmenizde istihdam ederken aranılan kri-
terler nelerdir? 

7. D.T.B.M.Y.O öğrencilerinin istihdam edilebilirliklerini sağlamak amacıyla 
toplam kalite yönetimine uygun, mesleki gelişmelerini olumlu katkı sağlamayı 
hedefleyen staj yönergesi hakkındaki düşünceleriniz ve önerileriniz nelerdir? 

Araştırmanın veri toplama tekniğinde; sektör yöneticilerine gidilerek açık uçlu 
yarı yapılandırılmış görüşme formlarındaki sorular yüzyüze yöneltilmiş olup ka-
tılımcıların izniyle görüşmeler kayıt altına alınmıştır. 

2.4. Araştırmanın Veri Analizi

2.4.1. Nitel Verilerin Kodlanması

Nitel veri analizinde bütün bir veri grubunun öncelikle “analitik kategorilere yani 
temalara indirgenmesi” (eğitim, istihdam, işbirliği, vb.) gerekmektedir. Nitel ve-
rilerin değerlendirilmesinde analitik kategorilerin oluşturulması kodlama adını 
alır. Her bir kod bir grup kelimeyi sınıflandırmak için uygulanan bir semboldür. 
Kodlama süreci aslında araştırmacı için yönlendirici bir araçtır. Yani kodlama, 
araştırmacıya niteliksel veri yığını içinde ne yöne doğru ilerleyeceğini gösteren 
bir rehberdir (Kümbetoğlu, 2005:152)

Kodlama, elde edilen veriler ışığında araştırmamızın görüşme kayıtları tekrar tek-
rar okunarak bir kod listesi hazırlanmıştır. Bu kodlamada sürekli tekrarlanan cüm-
leler ya da kelimeler metin analizinden çıkarılarak birbirleri ile karşılaştırılmış ve 
tek bir kodlama kategorisi oluşturulmuştur.

Yapılan görüşmelerden yola çıkarak nitel araştırmamıza paralel bir şekilde veri-
leri organize edip yorumlamak için tematik bir “çatı” oluşturulmuştur. Geliştirdi-
ğimiz çatı kapsamında araştırmamızda elde edilen bulgularla büyük ölçüde uyum 
sağlayan ve tüm kayıtlara uygulanabilecek temalar belirlenmiştir. Böylelikle geli-
şi güzel dağıtılmış kayıt parçaları tarafsız bir şekilde yorumlanması sağlanmış ve 

bu veri parçaları tematik çatı sayesinde tasniflenmiştir.

Araştırma çerçevesinde oluşturduğumuz başlıca tematik kategoriler şunlardır: 
Meslek Yüksekokullarındaki Eğitimin İçeriği ve Müfredatın Yeterliliği, Mezun 
Öğrencilerin Bilgi ve Beceri Donanımları, Öğrencilerin Sektörden Beklentileri, 
Sektörün Meslek Yüksekokullarından Beklentileri, Yüksekokul ve Sanayi İşbirli-
ği Ve Öğrenci Stajları.

3.   BULGULAR

3.1  Meslek Yüksekokullarındaki Eğitimin İçeriği ve Müfredatın Yeterliliği

Sektöre Yönelik Teorik Bilgiden Çok Pratik Bilgi Temelli Eğitim

Yapmış olduğumuz araştırmada işletmecilere meslek yüksekokullarındaki eğiti-
min içerik ve niteliği hakkında ne düşündüklerini sorduğumuzda şu cevaplar ço-
ğunlukla vurgu yapılan temalar olarak karşımıza çıkmıştır:

“Firmaların ihtiyacı olan ara elaman için her şeyden önce teorik bilgiyi uygula-
maya dönüştürebilecek pratiğe sahip olması gerekiyor” (A.Z. işletme sahibi)

“Mesleği tanıtacak detayı ve mesleğin inceliklerini öğretecek kalifiye elamanlar 
yetiştirilmeli” (M.E. işletmede planlama şefi)

“Üniversitede verilen mesleğe yönelik teorik bilgi ile sektörün uygulamaya dönük 
beklentileri birbirine yaklaştırılmalıdır. Mezun olan ara elamanın teorik bilgi-
si var, ama pratiğe dönüştürecek mesleki becerisi eksik. Mezunlar alanlarında 
kendilerini yetiştirmeden, staj bilgileriyle donanımlı hale getirilmeden sektördeki 
beklentilerini çok yüksek tutuyorlar” (A.D. kalıp bölüm şefi) 

Dolayısıyla sektördeki işletmeciler okulda verilen eğitimin yüzeysel olup detay-
cı olmadığını oysaki uygulama aşamasında işin detaylarının genel bilgiden daha 
önemli olduğunu vurgulamışlar. Bu nedenle mezun olan öğrencilerin branşlarında 
uzmanlaşmış ve derinleşmiş bir bilgi için bölümüyle ilgili tüm ayrıntılarını bilen, 

teorik bilgi ve uygulamanın birlikte harmanlandığı eğitimin bu sektörü geliştire-
ceğini vurguluyorlar.

MYO mezunu öğrencilerin okulda aldıkları eğitimin piyasada iş bulmak için ye-
terli olmadığını ve personel alımında üniversite eğitimini yeterli görmediklerini 
söylemişlerdir. Bu durum işletmelerin mesleki eğitim yapan okullardaki eğitimi 
yeterli bulmadıkları anlamına gelmektedir. Bu sebeple işletmelerin önemli bir 
kısmı işe alınan kişilere öncelikli olarak işe uyum ve pratik bilgi konusunda bir 
zaman dilimi vermektedirler. Eğer bu zaman diliminde işin gerekleri ve uyum 
süreci sorunsuz gerçekleşiyorsa mezun kişinin istihdamı da işveren tarafından 
sağlanmaktadır.

Görüşme yaptığımız işletme yöneticileri MYO Moda tasarımı ve Giyim Üretim 
Teknolojisi programlarında verilen eğitimde (müfredatta) mesleki ders saatleri-
nin arttırılarak mutlaka uygulamalı olması gerektiğini vurgulamışlardır. Öğren-
cilerin eğitimleri boyunca almalarını öngördükleri dersler ve konular açısından 
bakıldığında; Mesleki ve Teknik Çizim, Kalıp Hazırlama Teknikleri, Pazar Araş-
tırmaları Teknikleri, Giysi Tasarımını, Giysi Üretimi, Bilgisayar Destekli Giysi 
Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tekstil Tasarımı, Konfeksiyon Üretim Teknolojisi, 
Üretim Planlaması,  Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama Teknikleri,  Konfek-
siyonda Kalite Kontrolü, Marka ve Marka Stratejileri, Konfeksiyonda Malzeme 
Bilgisi,Kişiye Özel Giysi Tasarımı gibi başlıklar önem arz etmektedir.

3.2.   Mezun Öğrencilerin Bilgi ve Beceri Donanımları

 Bilgi Teknolojilerini Kullanan Mezun Öğrenci Mesleki Bilgiye Vakıf Değil

Görüşme yaptığımız işletme sahipleri ve yöneticiler, mezun olan ve sektörde işe 
başlayan elemanların önemli bir kısmının teknolojik gelişmelerden ve bilgi dona-
nımlı teknolojilerin kullanımı konusunda yetkin olmalarına karşın mesleki bilgi 
gerektiren konularda yetersiz olduklarını, sektörde kullanılan bilgisayar destekli 
tasarım ve kalıp sistemlerini kullanamadıklarını ve sektördeki gelişmelere ayak 

uydurama noktasında sorunlar yaşadığının altını çizmektedirler. Bu konuda araş-
tırmaya katılan işletmecilerden F.G şunları aktarmıştır:

“Mezun olan ve sektörümüzde işe başlayan elemanlar teknik bilgiye ve teknolojik 
değişime uygun, daha hızlı bir öğrenme potansiyeline sahip olmasına karşın el 
becerisini ve mesleğinin temel metotlarına karşı ilgisiz ve değişimi takip etmiyor. 
Bizim sektör uygulamada pratikliği gerektiren ve piyasa koşullarına göre rekabet, 
uzmanlaşma gerektiren bir alan. Oysa şu anda öğrenciler bu konuda yetersiz ve 
boş geliyorlar. Hatta geçmiş yıllara oranla mesela 6-7 yıl öncesine kıyasladı-
ğımda yetersiz olduklarını söyleyebilirim” (Bilgisayar destekli tasarım ve kalıp 
uzmanı) 

3.3.   Öğrencilerin Sektörden Beklentilerini İşletmecilerin Bakış Açısından 
Değerlendirmek

Kendi Branşlarıyla Alakalı İşlerden Ziyade Sektörde Hızlı Bir Yükseliş Bekliyor

Yapılan araştırmada görüşme notlarına baktığımızda işletme sahipleri özellikle 
son dönem çalıştırdıkları elemanların genel kanaat ve beklentilerini şu şekilde 
özetliyorlar:

“İşe başlayan mezun öğrenci daha tecrübe edinmeden, eksik bilgi ve becerilerini 
tamamlamadan daha çok para, masa başı iş ve kısım şefliği, idari görevler gibi 
kariyerlerini yükseltecek bir seviyeye gelmek istiyorlar”(E.T.İşletmede pazarla-
ma ve müşteri temsilcisi)

Bir başka katılımcı da ilginç bir tespit yapıyor:

“Meslekleri ile ilgili alanda kendini geliştirmek yerine kariyer basmaklarını hızla 
çıkacağı idari ve yönetici pozisyonunda iş talep ediyorlar”(E.K.Üretim planlama 
şefi)
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Bu söylemler şunu göstermektedir ki Denizli Meslek Yüksekokulundan mezun 
olan bireyler, mesleklerini seven ve onun tüm detaylarını tecrübe ederek geniş bir 
yelpazeden tecrübelerini sunan bir işten ziyade daha çok maddi ve az enerjili bir iş 
temposuyla görevlerini sürdürmek istiyorlar. Bu da sektör açısından yetişmiş ara 
eleman konusunda sıkıntı yaratırken işletmenin de devamlılığını sürdürmesi ko-
nusunda sorunlar yaratıyor. İşletmeciler görüşmelerde bunun arkasında yatan en 
önemli sebebin üniversitede yetişen öğrencilere mesleklerini sevdirecek ve mes-
leğin gereklerini yerine getirecek bilginin dışında gereksiz olan bilgi yığınının 
olduğu konusuna dikkat çekiyorlar.

3.4.   Sektörün Meslek Yüksekokullarından Beklentileri

Öğretim Üyeleri Sanayi Sektöründe Öğrencilerle Birlikte Uygulamalı Çalışmalara 
İştirak Etmeli

Yapmış olduğumuz araştırmada işletme sahipleri ve yöneticiler, öğrencilerin rol 
modeli olarak gördükleri branş hocalarıyla birlikte sektörün içinde bizzat tecrübe 
ederek birlikte bir revize çalışması yapmaları gerektiğinden bahsediyorlar:

“Mezunların okul ve sınıf ortamında mesleklerinin gereklerini öğrenmek yerine o 
gerekleri asıl yerinde görerek öğrenmelerinin daha işlevsel ve kalıcı olacağını dü-
şünüyorum. Bazı uygulama derleri öğretim üyelerinin de katılımıyla müfredattaki 
ders saati kadar işletmemizde(burada) uygulamalı olarak yapılması daha nitelikli 
bir eğitimi de sağlayacaktır. Dolayısıyla bir tıp hekimi ya da bir hemşirenin teorik 
bilgiyi laboratuarında öğrendiği gibi bir meslek mezununun da uygulamaya dö-
nük dersleri ilgili sektörün ilgili biriminde alanında uzman hocalar eşliğinde ve 
sektörün de vereceği katkıyla saha da modelleyerek öğrenme çok önemlidir.”(C.E 
işletme sahibi ve yönetici)

“Sektör-mesleki eğitim önceliğinde eğitimi tamamen okula bırakmak yerine bi-
rinci sorumluluk öğrencide olmak üzere; öğretim üyesi örgün eğitimin hem teorik 
eğitiminde hem de uygulama aşamasında rol modeli olabilmelidir. Dolayısıyla 

öğretim üyesinin istihdam edeceği öğrencilerin eğitiminde elini taşın altına koy-
ması gerekmektedir. Sektörün en önemli beklentisi eğitimde uygulamanın yeteri 
düzeyde olmasıdır. Bunun yanında eğitim teknolojiye ve yeniliklere açık bir müf-
redatla verilmelidir.”(E.K işletme sahibi ve yönetici)

Mezun Olan Öğrenci Uzmanlaşmadan Önce Mesleğinin En Alt Kademesini 
Bilmelidir

Görüşmelerde sektör, meslek yüksekokullarının ara eleman yetiştirirken mesleğin 
en alt basamağında örneğin iş akışında, işler yetişmediğinde sektörün devamlılığı 
için her tür alanlarda görev almaya istekli ve yetenekli bireylerin yetişmesi için 
tam donanımlı olmalarının altını çiziyor ve gerekirse bir işçi gibi mesai saati ve 
görev ayrımı yapmaksızın sektörün her alanında çalışmalarının altını çiziyorlar. 
Yöneticilerin görüşüne göre, bu durum aynı zamanda çalışanların sektörü en iyi 
şekilde tanımalarını da sağlayacaktır.  Onların düşüncesine göre bu onları sektörel 
anlamda bir yönetici de bulunması gereken vasıfları kazanmasına da yardımcı ola-
caktır.Ayrıca işletme yöneticileri; işletmelerin tecrübeli eleman beklentisi beklide 
değişen iş koşulları ve her işletmede her işin kendine özgü teknikleri olması se-
bebiyle işletmeler tarafından artık farklı algılanabilecek bir forma dönüşmüştür. 
Tecrübe sahibi olma diğer bir deyişle “farklı işletmelerde işin nasıl yapıldığını 
bilen” yerine “işletmenin istediği niteliklerde işi mutfakta öğrenerek geliştirilebi-
lecek elemanlar” düşüncesidaha fazla tercih edilmektedir. Bunun en önemli ge-
rekçesi işletmelerdeki farklı iş akışları ve iş yapma biçimleridir.

Panel ve Seminerlerin Üniversite- Sanayi Arasında Ortaklaşa Düzenlenmesi

Özellikle üniversitelere sektörde uzman kişilerin davet edilerek seminer, toplantı 
ve danışmanlık yapmalarının kaliteyi yükselteceğine inanç söz konusudur. 

“Fuar gezilerini, seminer ve toplantıları üniversiteye taşıyarak ya da üniversi-
teyi sektöre taşıyarak bir işbirliğinin sağlanması gerektiğini vurguluyorlar. Bu 
öğrencilerin farklı alanlardan beslenmesini dolayısıyla sektörün de gelişmesini 

sağlayacak önemli bir adımdır.”(İ.Dişletme sahibi ve yönetici)

3.5.   Mezun Öğrencilerin İstihdam Edilebilmesi İçin Aranılan Kriterler 

Yapılan araştırmada görüşme notlarına baktığımızda işletme sahipleri işe alacak-
ları elemanlarda belli beklentilere sahipler. Çalışanlarında görmek istedikleri en 
önemli unsur çalışkan ve sorumluluk sahibi olma özelliğidir. Beklenen diğer fak-
törler sırasıyla; kendine güveni olması, sabırlı olması, yeniliklere açık, iletişime 
açık ve sosyal bir kişiliğe sahip olması, fiziki görünümüne ve temizliğine önem 
vermesi, kişisel yetenek ve meslek bilgisine sahip, problem çözme becerisine yat-
kın, alanında yeterli teorik ve pratik eğitim almış, güncel gelişmeleri sürekli ta-
kip eden, tecrübeli, sanayi makinelerini yeterli düzeyde kullanabilmesi en önemli 
kriterdir. Ayrıca kendisine verilen sorumluluk bilinciyle çalışması, her düzeyde 
sabır gösterebilecek yeteneğe sahip olması,  mesleki etik değerlere önem verme-
si, işi ve uygulamaları elektronik ortamlarla ilişkilendirebilmesi ve yaptığı her 
şeyi ölçülebilir hale getirip başkalarının yönetmesine ve denetlemesine ihtiyaç 
duymadan kendisinin yapabilmesi diğer önemli kriterlerdir.

3.6.  Öğrencilerinin İstihdam Edilebilirliklerini Sağlamak Amacıyla Toplam 
Kalite Yönetimine Uygun, Mesleki Gelişmelerini Olumlu Katkı Sağlamayı 
Hedefleyen Staj Yönergesi Hakkındaki Düşünceler

Öğrencilerin teknolojiye ve yeniliklere açık olmalarının benimsetilmesi, kişilik 
ve becerilerini geliştirecek eğitimlere yöneltilmeleri, sorumluluk verilerek 
sorumluluğun yerine getirilmesi istenmeli, sorunlara çözüm üretebilme yetenekleri 
geliştirilmeli, staj süreleri uzatılmalı ve stajlarını kendi alanlarındaki sektörlerde 
yapılması gerektiğini eklemek istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca işverenlerle 
eğitim kurumları birbirinden uzak kalmadan verimliliklerini arttırmak için strate-
jik işbirliğine gitmeleri, bu işbirliği içerisinde sektörün isteklerini karşılayabile-
cek süreçlere göre tasarlamış müfredatlar la, uygulamaya dayalı esnek eğitim sü-
reçleri desteklenmeli, eğitimde hem akademisyenlerden hem de sektördeki uzman 
kişilerin deneyimlerinden yararlanılması gerektiğini de ifade etmişlerdir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Denizli’de tekstil ve konfeksiyon sektörü, en fazla istihdamın olduğu sektördür. 
Uzun yılların emekleriyle kurulmuş bu sektörün varlığını sürdürebilmesi ve reka-
bet avantajı yaratabilmesi doğru işte doğru eleman çalıştırması ne kadar geçerli 
ve rekabet avantajı yaratıyorsa, sektörün beklentilerini karşılayan donanıma sahip 
mezunların istihdamını hedeflemiş okullar içinde bu durum aynıdır. Hatta eğitim 
sektöründeki rekabet artık MYO’ları iş garantili mezun vermeye zorlamaktadır. 
Sektörler itibariyle bakıldığında MYO mezunları eğitim aldıkları alanlara uygun 
istihdam önceliklerini yeterince taşımamaktadır. Sektörün bu konudaki seçiciliği 
yerinde ve doğrudur. Bu işletmelerin mesleki eğitim yapan okullardaki eğitimi 
yeterli bulmadıkları anlamına gelmektedir. Bu sebeple işletmelerin büyük çoğun-
luğu işe adapte olabilecek üniversite mezunlarını işe alıştırma döneminden sonra 
istihdam edilebileceklerini belirtmişlerdir. Buradan da anlaşıldığı gibi esas eğiti-
min işletmelerde verilen eğitim olduğu, ister eğitimin devam ettiği aşamada ister-
se mezuniyet aşamasından sonra iş başı eğitimin öncelikle yapılası, işletmelerle 
eğitim kurumlarının bu konuda işbirliği yapmaları gerekliliğini ortaya çıkmak-
tadır. İşletme yöneticileri ve/veya sahiplerinin hemen hemen hepsi;  eğitimlerde 
alan derslerinin mutlaka uygulamalı olması gerektiği, öğrencilerin gelişen tekno-
lojik yeniliklere açık olmalarının benimsetilmesi, kişilik ve becerilerini geliştire-
cek eğitimlere yöneltilmelerini, ayrıca danışmanların öğrencilerine her konuda 
sorumluluk vermeli ve sorunlara çözüm ürete bilme yeteneklerini geliştirilme-
listaj süreleri uzatılarak öğrenciler kendi alanlarındaki sektörlerde staj yapmaya 
yöneltilmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Aynı zamanda görüşme yapılan işletme 
yöneticileri bu eğitimde kendilerinin birinci derecede öncelikli sorumluluk üstle-
neceklerini belirtmişlerdir. Sektör mesleki eğitim önceliğinde eğitimi tamamen 
okula bırakmak yerine birinci sorumluluk öğrencide olmak üzere; kendisi örgün 
eğitimin hem teorik eğitiminde hem de uygulamalı eğitiminde akademisyenlerden 
daha çok rol üstlenmek istemekte ve kendisinin istihdam edeceği öğrencilerin eği-
timinde elini taşın altına koymak istemektedir. Denizli konfeksiyon sektörünün en 
önemli beklentisi eğitimde uygulamaya önem verilmesi gereğidir.
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ÖZET

Günümüzde yaşanan hızlı değişimler ve bilimsel yenilikler ile teknolojide yaşanan 
gelişmelere paralel olarak girişimcinin ve girişimciliğin ekonomik değeri ve top-
lumdaki değeri artmıştır. Girişimcilik sayesinde yeni iş istihdamları sağlanmakta-
dır. Farklı stratejik düşünce yapısına sahip girişimciler sayesinde piyasalara yeni 
ürün ve hizmet sunulmasında girişimcilik büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada 
Manisa Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik ile ilgili bilgi ve yete-
neklerine, eğilimlerine ulaşmak amaçlanmaktadır. Girişimcilikle ilgili üniversi-
telere düşen görevler nelerdir, girişimcilik dersleri teorik mi uygulamalımı nasıl 
olmalıdır? Bir girişimcide olması gereken en önemli özellikler nelerdir? Devletin 
girişimcilere verdiği destekten kaç öğrenci haberdardır? Bunun için 2014-2015 
eğitim öğretim yılında Celal Bayar Üniversitesi Manisa Meslek Yüksekokulu’na 
devam eden inşaat teknolojisi ve makine teknolojisi programı öğrencileri araştır-
manın örneklemini oluşturmaktadır. Merak edilen soru ve benzerleri hazırlana-
rak öğrencilere anket olarak yönlendirilmiştir. Öğrencilerin verdiği cevaplar tek 
tek yorumlanarak yüzdelikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin girişimcilik dersinde 
aldıkları eğitim sayesinde yaptıkları projeler KOSGEB’e (Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ) yönlendirilmiştir. Anket 
verileri doğrultusunda girişimcilik dersi nasıl olmalıdır neler yapılmalıdır sonu-
cuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Anket, Üniversite

COOPERATION WORK BETWEEN VOCATIONAL SCHOOL AND 
KOSGEB

ABSTRACT

Today, Rapid changes, developments and scientific innovations in technology has 
increased in economic value of the entrepreneur and entrepreneurship on commu-
nity. Due to entrepreneurship has provided new jobs. New products and services 
was presented to market by different strategic mind set entrepreneurs.

In this study, Manisa vocational school student’s entrepreneurship-related knowl-
edge and skills, a disposition is intended to achieve. What are the most important 
characteristics an entrepreneur should have? How should entrepreneurship cours-
es theoretical or practical? For this, In 2014-2015 academic year, Celal Bayar 
University, Manisa vocational school construction technology and mechanical 
technology department students have constituted the sample of the study. A sur-
vey was prepared and some questions has been referred to the students. Their an-
swers have interpreted individually, percent ages were determined. Due to gained 
experience in the entrepreneurship course, they did project and their projects have 
been directed to KOSGEB. According to the survey data, how should entrepre-
neurship courses be done? What should be done? That is concluded.

Keywords: Vocational School Survey, University

1.  GİRİŞ

Girişim, girişimcilik faaliyeti sonucu girişimcinin ortaya koyduğu oluşum veya 
yapıdır. Genel olarak iki farklı bakış açısı ile ele alınmaktadır. Birincisinde giri-
şim kavramı; somut bir çerçevede, mal ve ya hizmet üretmek ve ya pazarlamak 
amacıyla üretim faktörlerinin bir araya getirildiği, üretim süreci sonucunda mal 
ve ya hizmetlerin ortaya konulduğu, ekonomik, teknik ve hukuki birimler olarak 

tanımlanmaktadır. İkinci yaklaşım ise; girişim kavramını soyut bir çerçevede ele 
almaktadır. Şöyle ki; bu bakış açısıyla girişim, girişimcilerin yaşadığı zorlukları, 
harcadıkları emekleri, psikolojik sorunları kapsamaktadır. Girişimci, bir mal veya 
hizmeti üretmek, pazarlamak için kendine ait yada başka kişi ve ya kurumlardan 
sağladığı kaynaklarla, üretim faktörlerini bir araya getiren,bu faaliyeti yaparken 
ortaya çıkabilecek zararı da göze alan kişidir. Girişimci kavramı; iş adamı, iş bilen, 
yönetici, patron, kendi işini, kendi kurma çabasında içinde bulunan anlamların-
da kullanılmaktadır. Kendi işini kurmaya çalışan kişinin işin özellikleri hakkında 
bazı yeteneklerinin olması gerekir. Bu yetenek sayesinde girişimci, başkalarının 
göremediği fırsatları görüp, onları birer iş fikrine dönüştürebilme beceri ve yete-
neğini gösterir.

Girişimcilik ise; bir işletmenin kurulması, yönetsel süreçlerin işletilmesi, üret-
tim ve pazarlamaya yönelik tüm risklerin üstlenilmesi gibi, bir işin kurulması ve 
yürütülmesine ilişkin faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Girişimciliğin 
çağdaş toplumdaki önemi, ardı arkası kesilmeyen yenilikleri gerçekleştirmek 
şeklinde ortaya çıkmaktadır. “Kıt kaynaklardan yararlanılarak insan ihtiyaçları-
nın karşılanması” şeklinde tanımlanan ekonomik etkinliklerin yerine getirilmesi 
girişimcilik sayesinde olmaktadır. Nitekim girişimciliğin tarihsel gelişimine ba-
kıldığında kişilerin kendi sermayeleri ile iş kurması olarak algılanıyordu. İnsa-
noğlunun tarihin ilk yıllarından bu yana yaşamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için 
yaptığı her faaliyet aslında basitçe girişim olarak nitelendirilebilir. İlkel insan, 
bugün girişimciliğin tanımlarında ortaya konulan tüm özellikleri içinde barın-
dırmaktaydı. Avcılık, balıkçılık, çiftçilik, hayvancılık, ticaret vb. gibi her türlü 
faaliyet tarihin ilk dönemlerinden beri insanoğlunun girişimci olduğunu ortaya 
koyuyor.  Risk alıyorlardı, yenilik yapıyorlardı, yaşamlarını ortaya koyuyorlardı, 
fakat yaptıkları tüm bu faaliyetlerin tek amacı hayatlarını devam ettirebilmek ve 
daha iyi yaşamaktı.

http://sead.selcuk.edu.tr/sead/article/view/106/0
http://sead.selcuk.edu.tr/sead/article/view/106/0
http://metargem.meb.gov.tr/
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2.  GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ

Toplumsal ihtiyaçların saptanması, bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik uygun 
yatırımların gerçekleştirilmesi ve bunların sonucunda istihdam, gelir, yaşam ve 
kalitesinin artırılması ile ilgilidir. Girişimcilik ülke kalkınmasında olduğu kadar, 
günümüzde bölgesel, yöresel (yerel), kentsel, kırsal kalkınmada önemi hızla artan 
bir olgudur. Az gelişmiş ülkelerde en önemli sorunlardan biri işsizliktir. İşsizlik 
ürün/hizmet üretimi için yeni yatırımların yapılmaması sonucunda doğar. İşsiz-
likten kurtulmanın en etkin yolu, kişilerin kendi işlerini kurmalarıdır. Girişimci 
sayısı ne kadar artarsa, istihdam oranı da o kadar artar. Girişimci sayısının artması 
ile toplumsal refah düzeyi insanların hayat standartları da yükselecektir. 

Dünya Girişimcilik Platformu tarafından 29 ülke arasında yapılan araştırma yük-
sek girişimcilik faaliyetleri olan ülkelerin ortalama ekonomik büyümenin üzerinde 
gelişme gösterdiğinin ortaya koymaktadır (GEM,2001). Bu yüzdendir ki 1999 
yılında Avrupa’nın ekonomik performansının diğer lider ekonomilere göre düşük 
olduğu saptamasıyla başlayan Avrupa Sanayi ve İşverenler Konfederasyonu rapo-
ru yayınlanmıştır (TÜSİAD,1999).(Küçük, 2014)

3. TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK 

Ülkemizde, özellikle 1990’lı 2000’li yıllarda verilen teşvik, destek ve yapılan 
özendirmeler dışında, diğer dönemlerde girişimcilik konusunun yeterince 
anlaşılamadığı, belli ölçüde bununda etkisiyle girişimciliğin yeterince gelişemediği 
kabul edilmektedir. Ülkemizde yakın zamana kadar geçerli olan ekonomik ve sos-
yo-kültürel şartlar girişimciliğe zemin hazırlamaktan oldukça uzaktır. Bu durum 
insanımızı kamu sektörüne yöneltmiştir. Gerek girişimci gerekse özel sektörde 
yönetici konumunda çalışmanın, sermayelerini ve ya kendilerini riske atmak ol-
duğu düşüncesi hakim olmuştur. “Ülkemiz nüfusunun yalnız %1,01 inin girişimci 
ve üst düzey yönetici olması da bunun en iyi göstergesidir.”

4. GİRİŞİMCİLİĞİN GELECEĞİ

Günümüz girişimcileri çağımızın bilgi çağı olduğu olgusundan hareketle, örgüt-
lenme sistemlerinde yeni yapılandırmaları göz önünde bulundurması gerekmek-
tedir. Bu yüzden ilköğretimden itibaren özgüven ve risk üstlenme gibi girişim-
cilik özelliğini kazandıracak bir eğitim programının hazırlanması planlanabilir. 
Günümüzde KOSGEB desteklerinden özellikle yeni girişimci desteği, bir iş kur-
mak isteyen girişimcilere, girişimcilik eğitimine katılıp sertifika almak koşuluyla 
makine ekipman alımında destek sağlanmaktadır. Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİ-
TAK projeleri girişimci adaylarının özellikle katma değeri yüksek alanlarda fikir 
üretmesi ve kendi işlerini kurmalarını teşvik etmektedir. Yani girişimciliğin ufku 
açıktır. 

Tekno-girişimci ise; öngörü ve sezme yeteneği ile Pazar yaratma ve geliştirme 
becerisine sahip, teknoloji geliştirebilen ve inovasyon yönetimine hakim girişim-
cidir. Teknogirişimcinin başarısı öngörülerinin mümkün olduğu kadar doğru ve 
gerçekçi olmasına bağlıdır. Aşağıdaki ilginç öngörüler konunun önemini göster-
mektedir:

“İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için herhangi bir neden 
göremiyorum.” (Kenneth Olsen, Digital Equipment Corp. Başkanı,1977).

“Dünya pazarında yaklaşık 5 bilgisayar için yer olduğunu düşünüyorum.” (T.Wat-
son, IBM Yönetim Kurulu Başkanı,1943).

“Televizyon en geç altı ay içinde piyasadan silinecektir. İnsanlar her akşam böyle 
bir kutuyu istemez.” (Daryik F. Zanuck, Twentieth Century Fox Başkanı,1944).

Tekno-girişimcinin düşük teknolojiye yönelik girişimci ile farkı, faaliyette bulun-
mayı düşündüğü alanda çok daha uzmanlaşmış ve bu alanda iyi yetişmiş olması 
gerekliliğidir. Tekno-girişimciliğin en büyük avantajlarından biri düşük serma-
ye ile çok yüksek büyüme hızlarının yakalanmasıdır. Örneğin hepimizin yakın-
dan tanıdığı Microsoft’un kurucusu ve sahibi BiliGates tekno-girişimciye en iyi 
örnektir. Türkiye gibi genç bir nüfusa sahip ülkeler için güçlü bir ülke olmanın ve 

refah içinde bir toplum yapısı oluşturmanın yolu teknolojiye dayalı yatırım yapan 
girişimcilere sahip olmaktan geçmektedir (TTGV,10.12.2006, www.ttgv.org.tr).

5. YÖNTEM 

Bu çalışmada Manisa Meslek Yüksekokulu öğrencileri örneklem olarak alınmış-
tır. Amacımız kaç öğrenci girişimcilik hakkında yukarıdaki bilgilere sahip,  kaç 
öğrenci girişimci olduğunu düşünüyor ve mezun olduktan sonra girişimcilik adına 
neler yapacaklardır. Bu ve benzeri sorular öğrencilere yönlendirildiğinde;

Tablo 1: Girişimcilik ile İlgili Öğrenciye Yönelik Anket

Evet
1 Pazardaki fırsatları ve gelişmeleri izlerim. %95,5
2 Kaynakları etkin olarak kullanabilirim. %95,5
3 Risk alabilirim. %91
4 Sorumluluk üstlenebilirim. %91
5 Kendimi ve işletmemi geliştirebilirim. %91
6 Yenilikçi ve azimliyimdir. %91
7 Zorluklara kolaylıkla karşı koyabilirim. %73
8 Zor zamanlarda hızla karar alabilirim. %55
9 KOSGEBKendini Yeterince Tanıtabilmektedir %45
10 Kendime AitBirİşPlanı Hazırlayabilirim %86
11 KOSGEBDışındaki DesteklerHakkındaBilgim Var %13
12 Girişimcilik ileilgilibir dergi takip ediyormusunuz? %9
13 Girişimcilik konusunda bir kitap okudunuzmu? %9
14 Girişimcilik kulübü veya dernekleribiliyor musunuz? %9
15 Sizi girişimciolmaktan sermayeniz mialıkoyuyor? %55
16 Bir şeye karar verdiğinizde hiç kimsenin size engel olamaya-

cağını düşünür müsünüz?
%73

17 Yeni bir şey, ürkücü olsa bile, yine de dener misiniz? %100
18 İyi bir iş yaptığınızda mutlu olur musunuz? %100
19 Bir şeyi istediğinizde, onun için uğraşmaktan ziyade birinin 

onu size getirmesini bekler misiniz?
%22

20 Her şeyi olduğu gibi kabul eder misiniz? %18

21 İşleriniz yolunda giderken bunun şans olduğunu düşünür 
müsünüz?

%22

22 Okuduğunuz şeylerin sizi yeni bir işe girmeye veya yeni bir 
şey yapmaya zorladığını düşünür müsünüz?

%45

23 Arkadaşlarınız, eşiniz, anne –babanız yaptığınız işin hiç de 
iyi bir iş olmadığını söyleseler işinizi bırakır mısınız?

%27

24 Sizin hoşunuza giden bir şeyin, herkesin hoşuna gideceğini 
düşünür müsünüz?

%13

25 Genellikle sosyal etkinliklere katılmaya başkalarının karar 
vermesini isterim.

%13

26 Farklı biri olmaktan korkarım. %18
27 Başkalarının yaptıklarımı onaylamasın beklerim. %40
28 Bir yere gitmem için genellikle arkadaşlarımın beni araması-

nı beklerim, ben aramam.
%27

29 Dersleruygulama ağırlıklı olmalı %91
30 Başarılıgirişimciler konuşmacı olarak çağırılmalı, tecrübeler 

aktarılmalı
%95,5

31 Piyasaşartlarıve mevzuathakkındabilgi verilmeli (verilen teş-
vikler, iş kurma vb.)

%100

Amacımız öğrencilerin girişimcilik özelliklerine sahip olup olmadıkları tespit et-
mektir. Yüzdelik olarak verilen sonuçlardan anlaşıldığı üzere; ilk altı sorunun evet 
sonucu yüksektir. Bu sonuç öğrencilerimizin kendini bir girişimci olarak gördükle-
rini göstermektedir. 16, 17, 18,1 9 ‘uncu sorularına bakıldığında evet oranı yüksek 
çıkmıştır. Bu sonuç ise öğrencilerin bir işi yaparken iç kontrol sahibi olduklarını 
göstermektedir. 20, 21, 22, 23, 24’üncü sorulara verilen evet yanıtlarının yüzdeliği 
düşük çıkmıştır. Bu sorular öğrencilerin dış etkilere açık olup olmadığının göster-
gesidir. Ki çoğu öğrencilerimiz hayır cevabını vermişlerdir. 25, 26, 27, 28’inci so-
rular ise bağımsızlık-kontrol listesini göstermektedir. Genel olarak %50’nin altında 
evet cevabı verilmiştir. Bütün soruların cevapları göz önüne alınırsa öğrencilerin 
girişimcilik alanına meyilli oldukları sonucuna ulaşılır. Fakat yeterli değildir.
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Tablo 2: Girişimcilerde Olması Gereken Kişilik Özellikleri

Girişimci Kişilik 
özellikleri

Özgüven                                                            %14
 Risk üstlenme %9,5
Fırsatlarıgörebilme %8,6
Yenilikçidüşünme %8,6
Dürüstlük %13,9
Yaratıcılık %11
Bağımsız karar alma %9,5
Tutarlıveilkeliolma %9,5

SosyalOlma %13,9

Tablo 2 öğrencilere yönlendirildiğinde ise girişimcide olması gereken en önemli 
üç özellik olarak Özgüven, Dürüstlük, Sosyal olma özellikleri ortaya çıkmıştır.

Literatür araştırması sonucuna göre girişimciliği etkileyen diğer etmenler olarak 
cinsiyet ele alındığında erkekler kadınlara göre daha rasyonel, fiziki olarak daha 
güçlü olmakla birlikte kadınlarda hislerini daha iyi kullanabilmektedirler. Ayrıca 
kadınların hırs ve azmi erkeklerden çok fazla olabilmektedir. Yine ailesel olarak 
kişisel geliri yüksek kişiler daha kolay riske girebilmektedir. Geliri ve ya kaynak-
ları sınırlı olanlar kaybetme korkusuyla bir takım karlı işlere girememektedirler. 
Ayrıca iyi eğitim almış kişilerin girişimcilik yönleri en azından alt yapı bakımın-
dan daha güçlü olabilmektedir. Bu durum onların korkularını ve bir takım endişe-
lerini azaltabilmektedir.

Çevresel faktörler ise; özelikle aile ve yakın çevrenin özelliklerini girişimcilik 
üzerindeki belirleyeceğini ifade etmektedir. Eğer bireylerin çevrelerinde 
gördükleri kişiler çoğunlukla okumuş kamu görevlileri ise girişimcilik eğilimi 
düşük, şayet ticaretle uğraşan ve özellikle de başarılı olmuş kişiler varsa eğilim 
yüksek olacaktır. 

SONUÇ

Hayatın ortaya koyduğu en büyük gerçek; her canlının kendi yaptıklarını kendi-
sinin belirlediğidir. Eğer bir şey bir diğeri tarafından yönlendiriliyorsa, o ölü bir 
şeydir. (Thomas Aquinas) Girişimcilikte amaç yaratıcılığı kullanarak yeni bilin-
meyen özgün bir iş elde ederek toplumun refah seviyesini yükseltmek olmalıdır. 
Bu mantıkla ilerleyen üniversite öğrencilerini mezun etmek için bütün fırsatlar 
değerlendirilmelidir. Anket sonuçlarına bakıldığında her öğrencinin girişimciliğe 
dair içinde bir hevesi, umudu olduğu görülmektedir. Fakat bunu nasıl yaşama ge-
çireceklerini bilmemektedirler. Üniversitelerde, girişimcilik potansiyelini geliştir-
meyi hedefleyen eğitimler yalnızca derslerle sınırlı kalmamalı, farklı girişimcilik 
etkinlikleriyle mevcut birikim daha da geliştirilmeye çalışılmalıdır. Uygulamaya 
geçirebilmeleri için öğrencilere KOSGEB destekleri anlatılmalı, konuşmacılar 
üniversitelere davet edilerek öğrenciler bilgilendirilmelidirler. Meslek Yükseko-
kulu’muz olarak girişimci özelliklerini taşıyan bu öğrencilerimize kendi projeleri-
ni yazarak KOSGEB’e sunma fırsatı verildi. Gerçekten de farklı fikirlere ulaşıldı. 
Girişimcilik eğitiminin Türkiye’deki mevcut durumunu ortaya koyma ihtiyacı ve 
üniversite öğrencilerinin mezuniyet sonrasında girişimci olmaları yönünde veri-
len eğitimlerin nasıl daha verimli hale getirileceğinin belirlenmesi önem kazan-
maktadır. Yeni girişimler ve girişimciler, devlet ve diğer özel işletmeler tarafından 
desteklendikçe, hem serbest rekabet piyasası hem de ülke ekonomisi olumlu yön-
de etkilenmeye devam edeceğinden,   girişimcilik doğru yönlendirilmeli ve teşvik 
edilmelidir.
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ÖZET

Globalleşen ve rekabetin her anlamda arttığı dünyada eğitim standartını oluştur-
mak ve bunu uluslararası boyutta yapmak önem kazanmıştır. Günümüzde eğitime 
bu standartları kazandırma sertifikasyon eğitimleri ile sağlanmaktadır. Avrupa Bil-
gisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL–European Computer Driving Licence) dün-
yanın önde gelen bilgisayar kullanım yetkinliği sertifikasıdır. ECDL son kullanıcı 
bilgisayar yetkinlikleri için uluslararası alanda evrensel kriter olarak tanınmıştır. 
Yaşadığımız çağda teknolojide yaşanan hızlı gelişim, buluş ve yenilikler sahip 
olduğumuz bilgi ve becerilerin zamanla yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Gü-
nümüzde işyerlerinde, çalışanların verimli ve etkin teknoloji kullanımı yeteneğine 
sahip olması çok önemlidir. İşverenler de çalışanlarının etkin bilgisayar becerile-
rine sahip olarak hızlı bir şekilde sonuca ulaşmasını istemekte ve beklemektedir. 
Mesleki gelişim, mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekle-
yen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada eğitmene destek sağlayan 
süreçler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada mesleki eğitimde bilgi 
teknolojileri alanında sertifikalandırma ve bilgisayar destekli eğitimin kişinin 
mesleki eğitiminde ve iş hayatındaki önemi vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sertifika, Bilgisayar Destekli Eğitim, Mesleki Eğitim, 
Mesleki Gelişim, ECD
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1.  GİRİŞ:

Mesleki eğitim, belirli bir meslek alanında kişinin kazanması gereken bilgi, dav-
ranış ve kültürü kazandıran mesleğe hazırlık eğitimidir. Çağımızda hangi meslek 
alnında olursa olsun teknolojiyi eğitimden ayrı tutmak mümkün değildir. Bilgi-
sayar ve Internet kullanımı ise son zamanlarda, sadece meslek için değil hayatı-
mızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş bulunmaktadır.  Eğitimden sağlığa;  
üretimden  sosyal  hayata  bir  çok  alanda  bilgisayar  ve bilgisayar ekipmanları 
kullanılmaktadır. Durum böyle iken mesleki eğitimde bilgisayar kullanabilme, 
Internet ve Internet uygulamaları eğitimi de en ön sıralara yerleşmiş durumdadır. 
Bilgisayar eğitimi söz konusu olduğunda bu eğitimi teknolojiden ayrı düşünmek 
mümkün değildir. Gelişen ve değişen teknolojilere paralel olarak eğitim yöntem 
ve metodları da değişmektedir. Yeni teknolojilerle gelen eğitimler, kolaylıklar ve 
imkânlar sağlaması yanında dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da yanında 
getirmektedir. Farklı şekillerde verilen aynı konu üzerindeki eğitimlerin bir stan-
dart yakalaması gerekmektedir. Bilgisayar ve Internet eğitimi verilirken en çok 
dikkat edilmesi gereken nokta ise hangi konuların, ne derinlikte hangi güncellik 
seviyesinde olduğudur. Farklı eğitim içeriği ve farklı öğrenim çıktıları ile verilen 
eğitimin belirli bir standart yakalaması olası değildir. Bu bağlamda sertifikasyon 
mesleki ve teknik eğitimde çok büyük önem taşımaktadır. Özellikle sözkonusu 
Avrupa Birliği onaylı bir sertifika ise bireyler için kazanılacak sertifikanın öne-
mi daha da büyüktür. ECDL, uluslararası arenada bilgisayar kullanımını ölçme 
ve becerilerini belgelendirmede evrensel olarak standart kabul edilmiştir.[1]. Bu 
çalışma kapsamında, mesleki ve teknik eğitimde bilgisayar destekli bir sertifika 
olan ECDL’in önemi ve öğrencilere sunmuş olduğu olanak ve muafiyetler örnek 
bir proje ile anlatılmıştır.

2. AVRUPA BİRLİĞİ YETKİNLİK SERTİFİKASI (ECDL) NEDİR?

Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL – European Computer Driving 
Licence) dünyanın önde gelen bilgisayar kullanım yetkinliği sertifikasıdır. Av-

rupa dışında ECDL, Uluslararası Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ICDL) olarak 
bilinmektedir. Uluslararası ve kar gütmeyen bir organizasyon olan ECDL Vakfı 
tarafından geliştirilmiştir. ECDL Vakfı ise Avrupa ülkelerinin de katıldığı CEPIS 
(Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi) tarafından kurulmuştur. ECDL 
marka bağımsız olup tamamen gelişen teknolojiye ayak uyduracak şekilde gün-
cellenen bir yetkinlik sertifikasıdır. ECDL son kullanıcı bilgisayar yetkinlikleri 
için uluslararası alanda evrensel kriter olarak tanınmıştır. Hükümetler, kamu ku-
rumları, uluslararası organizasyonlar ve benzer kuruluşlar tarafından önde gelen 
bir sertifikasyon olarak benimsenmiştir. Dünya çapında 150’den fazla ülkede, 16 
fazla dilde, 7 milyondan fazla adaya farklı bir özellik katmaktadır[4].

Günümüzde işyerlerinde, çalışanların verimli ve etkin teknoloji kullanımı yete-
neğine sahip olması çok önemlidir. İşverenler de çalışanlarının etkin bilgisayar 
becerilerine sahip olarak hızlı bir şekilde sonuca ulaşmasını istemektedir.

Bilgi toplumunun varoluş süresinde Bilgisayar Teknolojileri (BT) becerilerine sa-
hip olma modern üretim sürecine eşit olarak katılmada hayati bir faktör oluşturur. 
ECDL’de bilgisayar kullanım yetkinliğinin sertifikalandırılması uluslararası ka-
bul edilmiş standartlara dayanarak yapılır. ECDL sertifikası;

•	 Sertifika, sahibinin bilgi seviyesini kanıtlar.

•	 Alınan eğitimin kalite ve etkinliğini açıklar.

•	 Organizasyonlar ve eğitim kurumları tarafından kullanılan eğitim metodlarının 
değerlendirilmesi için değerli bir araç oluşturur.

ECDL, iş arayan veya profesyonel hayatta daha ileri gitmek isteyen kişiler için, 
özel ve kamu sektöründe hayat boyu kariyer için bir artıdır. Özel işyeri çalışanları, 
memurlar, yöneticiler, meslek sahipleri, çalışan-çalışmayan bireyler ve öğrenciler 
için hazırlanmıştır.

ECDL, mevcut bilgisayar kullanıcılarının BT beceri seviyelerini belgelendirmeye 
veya gelecekteki bilgisayar yeteneklerini değerlendirmeye istekli organizasyonlar 
ve kuruluşlar için vazgeçilmezdir.

E-devlet projelerinin hayata geçiyor olduğu bir dönemde ECDL sertifikasyonu 
ile kazanılacak yetkinliklerle projelerin yürütülmesinde personelin kolay adapte 
olması, hızlı ve verimli çalışması sağlanacaktır.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sürekli Eğitim (SEM) Merkezi ve Bilgi İşlem 
Merkezi (BİM) işbirliği ile Ekim 2008 de imzalana protokol gereği ECDL (Avru-
pa Birliği Yetkinlik Serifikası) yetkili Test Merkezi olmuştur. Yetkili test merkezi 
olan DAÜ-BİM ECDL sertifikasyon programlarının online sınavlarını açmaya 
tam yetkilidir[5].

2.1.  ECDL’in İçeriği

ECDL sertifikasyonu, bilgi birikimine ve ilgi alanlarına göre farklı sertifikalar 
sunmaktadır. Sertifika türleri aşağıdaki gibidir;

2.1.1. Temel Seviye (Core): Temel seviye, 1’i teorik, 6’sı uygulamalı test olmak 
üzere 7 modül sınavından başarılı olunması gereken bir sertifika türüdür. Bir aday 
temel seviye sertifika sürecine başlamak için kaydolduğunda, 7 test boyunca kul-
lanacağı bir yetkinlik kartı alır. Her başarıyla tamamlanan test adayın ECDL yet-
kinlik kartına kaydedilir. 7 modülün hepsi başarıyla tamamlandığında aday ECDL 
temel sertifikasını alır. Bu testler herhangi bir sırada, herhangi bir zamanda ve 
dünyadaki herhangi bir test merkezinden alınabilir. 7  sınavdan başarılı olamayan 
adaylar için de Progress sertifikası mevcuttur. Adayın tercihine göre 1-7 modül 
arasından seçilen modüller için Progress sertifikası verilebilir. Modül ve içerikleri 
aşağıdaki gibidir[1];

Modül 1 – IT Temel Kavramları: Donanım, yazılım, bilgi teknolojisi, bilgi 
ağları, iş yaşamında bilgisayar, sağlık, güvenlik, çevre ve telif hakları gibi ka-
vramları içeren teorik modüldür.

Modül 2 - Bilgisayar Kullanma ve Dosya Yönetimi: Bilgisayar kullanımı, do-
sya yönetimi, virüsler, yazma yönetimi ve grafiksel kullanıcı arabirimi kullanımı 
gibi konuları test eden modüldür.

Modül 3 - Kelime İşlemci: Kelime işlemci uygulama programının kullanımı, 
temel işlemleri, biçimlendirme, nesneler, posta birleştirme ve yazdırma gibi konu-
ların test edildiği modüldür.

Modül 4 - Hesap Çizelgesi: Hesap çizelgesi uygulama programının kullanımı, 
hücreler, çalışma sayfaları, formüller ve işlevler, biçimlendirme, grafikler ve çık-
tıları hazırlamak gibi konuların test edildiği modüldür.

Modül 5 – Veritabanı: Veritabanı uygulama programının kullanımı, ilk işlemler, 
tablolar, formlar, bilgiye erişim, raporlama ve çıktıları hazırlamak gibi konuların 
test edildiği modüldür.

Modül 6 – Sunum: Sunum uygulama programının kullanımı, sunum oluşturma, 
metin ve görüntüler, grafik ve çizim nesneleri, ekran gösteri efektleri ve çıktıları 
hazırlamak gibi konuların test edildiği modüldür.

Modül 7 – Bilgi ve İletişim: Internet kavramları, terimleri, güvenlik, web 
tarayıcısı, web gezintisi,  web’de  arama,  elektronik  posta(e-posta)  uygula-
masının  kullanımı,    e-posta güvenliği, haberleşme, posta yönetimi ve çıktıları 
hazırlamak gibi konuların test edildiği modüldür.

2.1.2. İleri Seviye - ECDL Expert: Temel seviye modülleri ile aynı isimde ol-
masına rağmen buradaki konular daha ileri seviyededir. İleri seviye sınavlarına 
girmek için temel seviye sınavını almak gibi bir zorunluluk yoktur. İleri seviye 4 
sınavdan oluşan bir sertifika türüdür. Her sınav için ayrı bir sertifika alınabileceği 
gibi; bütün sınavları tamamlamış adaylar ECDL- Expert sertifikası da alabilirler.

İleri Düzey Kelime İşlemci: Kelime işlemci uygulama programının ileri  düzey-
deki tablo, form, grafik, makro ve mektup birleştirme gibi konuların test edildiği 
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bölümdür.

İleri Düzey Hesap Çizelgesi: Hesap çizelgesi uygulama programının ileri düzey-
deki veri düzenleme, veri sıralama, veri sorgulama, şablon, grafik, işlev kullanımı, 
özet tablo, senaryo ve makro gibi konuların test edildiği bölümdür.

İleri Düzey Veritabanı: Veritabanı uygulama programının ileri düzeydeki tablo 
tasarımı, sorgu tasarımı, form tasarımı, rapor tasarımı, makrolar ve veri yönetimi 
konularının test edildiği bölümdür.

İleri Düzey Sunum: Sunum uygulama programının ileri düzeydeki saydamların 
düzenlenmesi, efektlerin ayarlanması, sunum zamanlamasının düzenlenmesi, 
grafik oluştutulması ve makro kullanımı gibi konuların test edildiği bölümdür.

ECDL Tasarım: İki boyutlu, bilgisayar destekli teknik çizimi kapsar. Basit nesne 
çizimleri, değişiklik yapılması ve çıktı alınması gibi konuları test edildiği sertifika 
türüdür.

ECDL Görüntü İşleme: Temel çizim programı konularının test edildiği sertifika 
türüdür.

ECDL Web Tasarımı ve Yönetme: Web sayfası tasarımının ve yönetiminin 
başlangıç seviyesinde test edildiği sertifika türüdür.

2.1.3. Çocuklar İçin ECDL: Donanım, yazılım, bilgisayar kullanımında ilk adım-
lar, kelime işlemci uygulamasının kullanımı, hesap çizelgesi programının kul-
lanımı, çizim ve boyama uygulama programının kullanımı, e-posta kullanımı In-
ternet kullanımı, ses ve müzik gibi konularının test edildiği 6-11 yaş arasındaki 
çocuklara yönelik olan bir sertifika programıdır.

       2.2.  ECDL’in Hedef Kitlesi

ECDL, yaş, eğitim, tecrübe veya geçmiş deneyimlere bağlı olmadan her yaştan 
ve kesimden adayın başvurabileceği bir sertifika türüdür. ECDL özel veya kamu 

sektöründe çalışan veya alanında yükselmek isteyen herhangi bir BT kullanıcısı 
için kariyer fırsatıdır. Ayrıca, kamu veya özel sektörde çalışanların potansiyelleri-
ni belirlemek ve gelişimlerini takip etmek için önemli bir programdır.

2.3.   ECDL’in DAÜ’deki Muafiyet Uygulamaları

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) yönetiminde 2010 yılında alınan bir kararla 
Üniversitemize ECDL/ICDL sertifikası ile gelen tüm öğrencilere “Bilgisayar’a 
Giriş” derslerinden muafiyet verilmesine karar verilmiştir [6]. DAÜ’de verilen ve 
muafiyet kapsamına giren temel bilgisayar dersleri ve derslerin verildiği bölümle-
rden bazıları aşağıdaki tabloda listelenmiştir [6].

Tablo 1: ECDL Core müfredatı ile ders içeriklerinin karşılaştırılması

Ders Adı Modül 
Sayısı

Bölüm-
ler

ITEC 105 4

Psikoloji, Mütercim-Tercümanlık, Mimarlık, İç 
Mimarlık, İngilizce Öğretmenliği, Rehb erlik ve 
Psikolojik Danışmanlık, Eczacılık

ITEC 106 6 İngilizce Öğretmenliği

ITEC 418 Tüm Modüller Bilişim Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri

MGMT 171 4 İşletme, Ekonomi

ITEC 115 4

Sağlık Bilimleri, Hukuk, Türk Dili ve Edebi-
yatı, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Anes-
tezi, Sağlık Yönetimi, Fizyoterapi ve Rehabil-
itasyon, Ameliyathane Hizmetleri, Ağız ve Diş 
Sağlığı, Hemşirelik, Radyoterapi...

2.4. ECDL Sertifikasının Bireylere Katkıları

Etkin bir şekilde bilgisayar kullanma yeteneği, başarılı olmak için gerekli bir 
yaşam becerisidir. Bilgisayar becerilerini anlamak ve bireylerin kişisel ve mesleki 
hayatlarını iyileştirmek için teknolojiyi kullanmak günümüz rekabetçi iş ortamın-
da büyük önem arzeder. Sertifikalı bilgisayar eğitimi, kişisel hayatta bilgi, hizmet 
iletişim ve erişim yeteneğini artırarak, bireyi işverenler için daha cazip hale getir-
erek kişinin profesyonel hayatta daha başarılı olmasını sağlar.

       2.5.  ECDL Sertifikasının Ekonomiye Katkıları

•	 ECDL sertifikasına sahip olan bireyler, yetkin çalışan, verimlilik ve rekabet 
artışına neden olan ve operasyonel hedeflerin daha verimli olmasına olanak 
sağlayan bireylerdir. Bu çalışanlar teknolojiyi daha etkin kullanarak kurumlarına 
yarar sağlar. ECDL sertifikası kurum hedeflerini geliştirerek verimlilik artışı elde 
etmek için kullanılır:

•	 Genel iş verimliğini artırmak,

•	 Belirli amaç ve hedeflere daha etkin ulaşmak,

•	 Gereksiz idari yüklerin azalması veya ortadan kaldırılmasını sağlamak,

•	 Organizasyon içinde, iç ve dış iletişimi artırmak,

•	 Bu teknolojiye yapılan yatırımların daha büyük getiri ile sonuçlanması ve tekno-
lojinin daha anlamlı, etkin ve kullanımını sağlamak,

•	 Çalışanların güven ve iş tatminini artırmak,

Boşa zaman ve gereksiz para harcamasını ortadan kaldırmak.

3. MESLEKİ EĞİTİMDE SERTİFİKANIN ÖNEMİ

3.1. Dünyada ECDL

•	 Kosova Milli Eğitim Bakanlığı(MEST)-TEACH ECDL Projesi: Proje ülke gene-
linde tüm üniversite öncesi öğretmenlere bilgi teknolojisi alanında uluslararası 
geçerliliği olan Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikasını (ECDL ) kazandırmayı 
amaçlamaktadır

•	 Kırgızistan – ECDL ile Mesleki Eğitim ve İstihdam Teşvik projesi

•	 Kore: 13000 Güney Kore Üniversitesi öğrencilerini ICDL sertifikasını kazandır-
ma projesi.
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•	 İngiltere: East London Üniversitesinde bilgisayara giriş derslerinde öğrencilerin  
eğitimi için ECDL müfredatı kullanılmaktadır.

•	 Şili: Devlet kurumlarında bilişim teknolojileri alanındaki iş istihdamlarında 
ICDL yetkin sertifika olarak kabul edilmektedir.

•	 İtalya: Milli eğitim bakanlığı ve bilgisayar bilişim derneği (AICA) arasında 
yapılan anlaşma ile ECDL eğitim alanında yetkin sertifika olarak kabul edilmek-
tedir.

•	 Ürdün: Milli eğitim bakanlığı ECDL sertifikasını tüm öğretmen ve memurlar 
arasında bir standart olışturmak için ECDL sertifikasını  sertifika programını 
adapte etmiştir.

•	 Almanya: ECDL eğitim sistemindeki dersler için standart olarak kabul edilm-
iştir.

•	 Almanya: ECDL Alman Mesleki eğitim ve öğretim enstitüsü tarafından bilişim 
teknolojilerindeki gelişim için standart kabul edilmiştir.

•	 Nijerya: Milli eğitim bakanlığı, ECDL’i bilişim alanında bir standart olarak ka-
bul etmiştir.

•	 Güney Kıbrıs: Leonardo ve ESPRIT projesi (eğitim de yenilikler için deneysel 
destek projesi)

•	 Polonya: Öğretmenlerin bilişim alanındaki becerilerini geliştirmek için ECDL 
sertifika programı kullanılan bir proje yapılmıştır.

Fransa: Paris işletme okulu ECDL sertifikasını müfredatına eklemiştir [1].

Şekil 1: Dünyada ECDL[1]

Şekil 2: Şirketlerde ECDL[1]

3.2.  Türkiye’de ECDL

Türkiye’deki ECDL sertifikasyonunun doğrudan ve tek sahibi olan ECDL A.Ş., ECDL 
test merkezlerinin uygulamalarını denetler, takip eder, belgeler ve yönetir.

Türkiye’de ECDL sertifikasyon sisteminden akredite olan bir test merkezi;

•	 ECDL Vakfi tarafından belirlenen standartlar ve yönetmelikler aracılığıyla onay-
lanır,

•	 Güvenilir, adil sınav prosedürlerine sahip olduğunu kanıtlar,

•	 Düzenli bir sisteme sahip olduğunu ve sınav kurallarına uyduğuna dair sürekli 
bir izlemeye tabi olur,

Güvenilirlik ve kalite açısından düzenli kontroller ile tüm ECDL Test Programları için 
sertifikalı programı sağlar.

Türkiye’de 2000 yılından buyana faaliyet gösteren ECDL, tüm dünyada olduğu gibi 
uluslarararası düzeyde bilgisayar okur yazarlığının en temel ve güvenilir sertifikasyon 
programıdır. ECDL, Müfredatı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafın-
dan onaylanmış olup, Türkiye’de üniversiteler, özel okullar ve özel bilgisayar kursları 
tarafından uygulanmaktadır[1].

Şekil 3: Türkiye ECDL Örnekleri[1]

3.3.  Kıbrıs’ta ECDL

Doğu Akdeniz Üniversitesi ECDL test merkezi kurulduktan sonra topluma ve öğrenci-
lere yönelik yaptığı sınavlarda Kuzey Kıbrıs’ın en fazla sınav yapan ve sertifika veren 
yetkili test merkezi olmuştur. Mayıs 2009 tarihinde başlayan ve 30 Haziran 2010 tari-
hinde sonlanan belki de bugüne kadar topluma yönelik en büyük eğitim hizmeti olan 
ECDL Core Sertifikası ile Mesleki Teknik Eğitim öğrencilerinin istihdam kapasitesinin 
artırılması projesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi bünyesinde çalışan ECDL Sertifikalı 
Eğitim Uzmanları (CTP –  Certified Training Professional) tarafından tüm eğitim, sınav 
ve eğitim koordinasyonları yapılmaktadır.

Ayrıca bir ön araştırma sonucu Doğu Akdeniz Üniversitesi fakülte ve yüksek okullarında 
verilen bilgisayara giriş derslerinin içeriklerinin ECDL Temel sertifikasyon programının 
içeriği ile %90 ayni olduğu gözlemlenmiştir. Bu derslere kayıt yaptıran öğrenciler, mev-

cut dönemlerde yapılacak düzenlemeler ile hem dönem derslerini hem de ECDL sertikası 
modül sınavlarını alabilmek için çalışmalar yapılmaktadır. Gerekli düzenlemeler ve du-
yurular yapıldıktan sonra öğrencilerimiz dönem derslerine devam ederken ayni zamanda 
da sertifika sahibi olabileceklerdir.

      3.4.  ECDL ile Sağlanan Olanaklar ve İş Fırsatları

ECDL sertifikasının mesleki yetkinlik üzerindeki öneminin yaygınlaşması ve iş haya-
tındaki kazanımlarının farkedilmesi sonucunda, ECDL öncelikli ve en çok tercih edilen 
başvuru kriteri olarak kullanılmaya başlandı. Aşağıdaki tablodaki güncel örneklerden 
de görüleceği gibi farklı iş alanlarında ECDL sertifikası sahibi olmak yeterlilik koşulu 
olarak istenmektedir.

Tablo 2: Uluslarası Iş Olanakları Ve Fırsatlar[3]

İş Alanı Ülke

Hemşire School, İngiltere

Resepsiyonist Hotel, İngiltere

Yönetici Asistanı Şirket, İngiltere

Uçak Teknisyeni Ordu, İngiltere

Satış Danışmanı Şirket, İngiltere

Muhasebe Elemanı Şirket, İskoçya

Web Tasarımcısı Şirket, Roma

Muhasebe Elemanı Şirket, Roma

Diş Teknisyeni Hastane, Roma

İş Analisti Şirket, Yunanistan

Üretim Uzmanı Şirket, Yunanistan

İletişim Uzmanı Şirket, Yunanistan
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4. SINAV YÖNTEMİ

Sınav merkezine başvuru yapan adayların hangi sınava girecekleri önceden sınav 
sistemine kayıt edilir. Sınav günü, sınav yönetici bilgisayarından ilgili sınavlar 
aday bilgisayarlarına gönderilir. Sınav tamamlandığında veya süresi bittiği zaman 
sınav yönetici bilgisayarı vasıtası ile sınav sonuçları aday bilgisayarından topla-
nır. ECDL sınav sistemi değerlendirme yöntemine göre ATES (Otomatik sistem) 
ve MTES (Manuel Sistem) olmak üzere 2 şekilde uygulanır. ATES değerlendirme 
sisteminde sınava giren aday sınav bitiminde sonucunu öğrenir. MTES değerlen-
dirme sisteminde sınava giren adayın dosyası alınır ve ECDL merkezde çalışan 
sınav müfettişleri tarafından kontrol edilip test merkezine bildirilir.

Sınavlar, Türkiye Bilişim Derneği tarafından atanan bağımsız gözetmenler tarafın-
dan gözlemlenir ve test merkezi sınav yöneticisi tarafından yönetilir. ECDL, Dün-
ya’da ve Tükiye’de en yaygın test merkezi ağına sahiptir[1]. ECDL sertifikasyon 
sisteminde yer alan tüm sınavlar için geçme notu 75 ve üzeridir.

5.  KUZEY KIBRIS MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN 
İSTİHDAM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI PROJESİNİN TANITIMI

Kuzey Kıbrıs’ta mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin istihdam kapasitesinin 
artırılması projesi kapsamında belirlenen okullardaki öğrenciler aldıkları eğitim 
sonucu ECDL Core ve ECDL Progress Sertifikası’na sahip olmaları hedeflen-
miştir. Bu proje kapsamında, mesleki teknik eğitim öğrencilerine toplamda 1258 
sınav yapılmıştır.

Proje sonunda yapılan 1258 sınav sonucu 164 öğrenciden 121 sertifika almaya 
hak kazanmıştır. Bu dağılım ise Figur 5 de grafiksel olarak gösterilmiştir.

Şekil 4: Sertifika Alanlara ve Almayanlara Göre ECDL Sertifika Başarı Dağılımı

Sınava katılan 164 öğrenciden 62’si ECDL Core Sertifikası; 59’u ise ECDL Prog-
ress Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bu dağılım ise Figur 6 da grafiksel olarak 
gösterilmiştir

Şekil 5: ECDL Sertifika Türüne Göre Dağılım

Projenin Uygulanması: Bu proje, USAID tarafından fonlanan Kapasite Gelişim 
Programı (CDP) ile finanse edilmiştir. Mesleki eğitim alanında eğitim gören her 
bir öğrenci için sertifika, sınav ve eğitim giderleri karşılanmıştır.

Teknik Yönler: ECDL eğitimleri ve sınavları, ECDL-CTP eğitmenleri tarafından 
eğitilip ECDL sertifikası kazandırılmış eğitmenler tarafından verildi. Sınavlar ye-
tkili test merkezi  olan Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi tarafından 
uygulandı.

Adaylar: Bu projeye katılan okullar, Kuzey Kıbrıs Milli Eğitim, Gençlik ve Spor 
Bakanlığına bağlı meslek liseleri arasından seçilmiştir. Toplam 164 öğrencinin 
katıldığı projede okullara göre öğrenci dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 3: Projeye katılan meslek liseleri ve öğrenci sayıları

Okul 
Adı

Toplam Öğr 
Sayısı

Atatürk Meslek Lisesi (AML) 14

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi (CTEML) 10

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi (DFKEML) 20

Güzelyurt Meslek Lisesi (GML) 18

Gazimağusa Meslek Lisesi (GMML) 4

Gazimağusa Ticaret Lisesi (GTL) 12

Haspolat Meslek Lisesi (HML) 11

Haydarpaşa Ticaret Lisesi (HTL) 32

Karpaz Meslek Lisesi (KML) 13

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) 30

Eğitimler: Proje kapsamında eğitimleri verecek olan Kuzey Kıbrıs Milli Eğitim, 
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı mesleki eğitim bilişim öğretmenlerine yönelik 
tanıtım konferansı düzenlenmiş ve bu konferansa katılan 22 öğretmen arasından 
11 öğretmen daha sonra düzenlenen eğitimcinin eğitimi, ECDL sınav eğitimi ve 

ECDL eğitim materyali hazırlama eğitimlerine katıldılar. ECDL sertifikalı eğitim 
uzmanları (ECDL-CTP) tarafından eğitilip ECDL sertifikası kazanmak amacıyla 
tüm modül sınavlarına girdiler. Sınavlarda başarılı olan 9 öğretmen ECDL eğit-
meni; tümünde başarılı olamayan 2 öğretmen ise yardımcı eğitmen olma hakkını 
kazandılar. Projeye katılan 11 öğretmen ile birlikte ECDL sertifikalı eğitim uz-
manları (ECDL-CTP) koordinatörlüğünde müfredata uygun modül içerik ve ders 
planları oluşturuldu. Projenin eş zamanlı yürütülmesi için farklı günlerde ve farklı 
bölgelerde gözlem planı hazırlanmış ve ECDL sertifikalı eğitim uzmanları (CTP) 
(ECDL CTP) tarafından uygulandı. ECDL müfredatının öngördüğü modül sırası-
na göre eğitimler, saatlik ders planına bağlı kalarak eş zamanlı olarak öğrencilere 
aktarıldı.

Sınavlar: Her modül sonunda, tüm okulların görüşleri dikkate alınarak sınav 
haftası  belirlendi. Öğrencileri, yeni sınav sistemine(geleneksel yazılı sınav siste-
minden farklı) adapte etmek için ve yeni sınav sistemine karşı olan öğrencile-
rin ön yargısını gidermek için, ECDL Test Merkezi tarafından, DEMO(Hazırlık) 
sınavları gerçekleştirildi. Öğrenciler  demo sınavları sonrasında hazırlanan sınav 
çizelgesine göre sınava girdiler. Proje kapsamında başarılı olamayan öğrenciler 
için (her modül için ayrı) ek olarak 1 hak daha verildi.

Sonuçlar: Mesleki Teknik Eğitim öğrencilerinin istihdam kapasitesinin artırıl-
ması projesi sayesinde uluslararası standartlarda geçerliliği olan yetkinlik serti-
fikası ile mesleki eğitim alanında yetişen ara elemanlarının dünya standartların-
da yarışabilme yetkinliği kazandırıldı. Üniversite eğitimine devam edecek olan 
adaylar için muafiyet imkanı doğarken iş hayatına atılacak adaylar için de iş baş-
vurularında bir adım önde olma imkanı sağlanmış oldu.

Okullara göre temel seviye başarı oranı Şekil 6’da grafiksel olarak ifade edildiği 
gibidir.
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   Şekil 6: Okullara Göre Temel Seviye Başarı Oranı

Bölgelere göre temel seviye başarı oranı Şekil 7’de grafiksel olarak ifade edildiği 
gibidir.

6.  ÖNERİLER

•	 Mesleki eğitim veren liselerde, ECDL sertifika programı ile bilgisayara giriş (bil-
gisayar okuryazarlığı) dersleri karşılaştırılıp, tüm modüller müfredatla birleştirilip 
ders şeklinde verilebilir.

•	 Mesleki eğitim veren üniversitelerin önlisans ve lisans programlarındaki bilgisa-
yara giriş dersleri ile ECDL sertifika programı karşılaştırılıp, tüm modüller müfre-
datla birleştirilip ders şeklinde verilebilir.

•	 Mesleki eğitim veren liselerde veya üniversitelerin önlisans-lisans programlarına 
paralel olarak ECDL ders konuları ek bir kurs olarak düzenlenip öğrencilere ak-
tarılabilir.

•	 Lise mezuniyetinden sonra üniversite eğitim hayatına devam etmeyecek, ara el-
eman olarak çalışacak bireyler için uluslararası standartlarda yetkinliği olan bir 
sertifikaya sahip olmak bireyler için iş istihdamında öncelik sağlayabilir.

•	 Mesleki eğitim veren liselerde veya üniversitelerin önlisans-lisans programlarında 
bilgisayara giriş dersleri müfredatlardan çıkartılıp, BT konularında sertifikasyona 
yönlendirme yapılabilir.

SONUÇ

ECDL globalleşen dünyada, tüm dünyanın tanıdığı uluslararası standartlarda ka-
bul görmüş bir yetkinlik sertifikasıdır. Gelişen teknolojiye ayak uyduracak şekil-
de devamlı güncellenen bir sertifika olduğundan dolayı Bilişim Teknolojileri al-
anında herzaman tercih edilen yetkinlik sertifikası olmuştur. Mesleki eğitim veren 
teknik liselerde ECDL müfredatı ile verilen ders içerikleri tüm dünyada kabul 
görmüş bir standartda aktarıldığından öğrencilerin aldıkları dersler uluslararası 
platformda kabul görmektedir. Bundan dolayı farklı ülkelerde ve farklı üniversi-
telerde ders muafiyet verilmesi öğrenim hayatlarında avantaj sağlar.

Uluslararası standartlarda geçerliliği olan bu yetkinlik sertifikası ile mesleki eğitim 
alanında yetişen ara elemanlarının dünya standartlarında yarışabilme yetkinliği 
kazandırılır ve Bilgi teknolojilerindeki bilgisayar kullanım yetkinliği kanıtlanmış 
olur. Buna ek olarak iş ve özel hayatlarında iş ve üretkenlik hızı artar; iş başvuru 
değerlendirmelerinde ise tercih sebebi olarak görülür. ECDL sertifikasyonu ayni 
zamanda bilgisayar okur yazarlığında seviye farkı yaratmak için sağlam bir al-
tyapı oluşturulmasını da sağlar.

Tüm dünyada teknoloji alanında meydana gelen gelişim sürecinden dolayı ger-
ek iş hayatında gerekse öğrenim hayatında, hangi meslek tercih edilirse edilsin, 
teknoloji ve yenilikleri yakından takip etmek ve bireylerin kendilerini sürekli 
geliştirmesi bir gerekliliktir. Mesleki lise veya üniversite programlarında ECDL 
müfredatı ile aktarılan dersleri tamalayıp sertifika sınavlarına girmeleri halinde 
bireyler mezuniyetleri ile birlikte hem diploma hem de uluslararası geçerliliği 
olan bir sertifika almaya hak kazanıp uluslararası standartlarda edindikleri bilgi-
nin boyutunu ispatlamış olurlar. Bu nedenle bireysel ve eğitim açısından kişinin 
yetkinliğini uluslararası bir sertifika ile desteklemesi önemli bir ayrıcalıktır.
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Türkiye’de Meslek Yüksekokullarında 3 Yıllık 
Eğitim-Öğretim Süresinin Gerekliliği
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Kaliteli iş gücü, ekonominin vazgeçilmezidir. İş gücündeki kaliteyi artırmanın yolu
da iyi bir mesleki eğitimle mümkündür. İyi bir mesleki eğitimde de öz güveni
yüksek; eleştirel ve matematiksel düşünebilen, bilim ve teknolojiyi etkin bir
şekilde kullanabilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmalıdır. Meslek eğitim
programları kalifiye teknik elemanların yetiştirilmesinde en uygun eğitim
programıdır [1].
Sağlık alanındaki kalifiye teknik elemanların yetiştirilmesinde de Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bulunmaktadır. Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokullarında sağlık öğrencileri, YÖK’ün zorunlu derslerinin yanında sağlık
alan dersleri, mesleki uygulama dersleri ve 30 iş günü şeklinde olan staj eğitimi
almaktadır. Ancak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim
süresinin 2 yıl olması istenilen nitelikte ve bilgi donanımına sahip sağlık teknik
elemanlarının yetiştirilmesinde yetersiz kalmaktadır. Her geçen gün geliştirilen
yeni tekniklerle beraber sağlık alanlarındaki işlemler ve bilgiler sürekli olarak
güncellenmektedir. Bu güncel bilgilerin takibi ve Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulları öğrencilerine aktarılmasında bu 2 yıllık eğitim-öğretim süresi
yeterli olmamaktadır.

Yapılan bu anket çalışmasında elde edilen tabloya göre; Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokullarındaki 2 yıllık meslek eğitiminin yeterliliği sağlık
çalışanlarına 8 farklı soru sorularak araştırılmıştır. Anketteki sorular 2 yıllık
ön lisans eğitiminin ve 30 günlük stajın sağlık lisesi çıkışlı öğrenci için ve/veya
sağlık çıkışlı olmayan öğrenci için yeterli olup olmadığı üzerinedir.

Bu araştırmanın 8. sorusunda ise, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında
daha kalifiye sağlık teknik elemanları yetiştirmek adına 2 yıllık eğitim-öğretim
süresinin 3 yıl olması; bu 3 yıllık sürenin 4 yarıyılı ders dönemi, 1 yarıyılı
mesleki uygulama dönemi ve 1 yarıyılı da staj uygulaması önerisi sorulmuştur.
20 kişi önerilen eğitim şeklinin daha iyi olduğunu söylemiştir.

ÖNERİ
Bu çalışmada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında daha kalifiye
sağlık teknik elemanları yetiştirmek adına 2 yıllık eğitim-öğretim süresinin 3
yıl olması; bu 3 yıllık sürenin 4 yarıyılı ders dönemi, 1 yarıyılı mesleki
uygulama dönemi ve 1 yarıyılı da staj uygulaması şeklinde olması
önerilmektedir.

Kaliteli iş gücü, ekonominin vazgeçilmezidir. İş gücündeki kaliteyi artırmanın yolu da iyi bir mesleki eğitimle mümkündür. Meslek eğitim programları
kalifiye teknik elemanların yetiştirilmesinde en uygun eğitim programıdır [1]. Sağlık alanındaki kalifiye teknik elemanların yetiştirilmesinde de Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bulunmaktadır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında sağlık öğrencileri, YÖK’ün zorunlu derslerinin yanında
sağlık alan dersleri, mesleki uygulama dersleri ve 30 iş günü şeklinde olan staj eğitimi almaktadır. Ancak, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında
eğitim-öğretim süresinin 2 yıl olması istenilen nitelikte ve bilgi donanımına sahip sağlık teknik elemanlarının yetiştirilmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu
araştırmada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında daha kalifiye sağlık teknik elemanları yetiştirmek adına 2 yıllık eğitim-öğretim süresinin 3 yıl
olması; bu 3 yıllık sürenin 4 yarıyılı ders dönemi, 1 yarıyılı mesleki uygulama dönemi ve 1 yarıyılı da staj uygulaması önerisi sorulmuştur. 20 kişi önerilen
eğitim şeklinin daha iyi olduğunu söylemiştir.
Bu çalışmada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında daha kalifiye sağlık teknik elemanları yetiştirmek adına 2 yıllık eğitim-öğretim süresinin 3 yıl
olması; bu 3 yıllık sürenin 4 yarıyılı ders dönemi, 1 yarıyılı mesleki uygulama dönemi ve 1 yarıyılı da staj uygulaması şeklinde olması önerilmektedir.

1. soruş8 2. soru 3. soru 4. soru 5. soru 6. soru 7. soru 8. soru
Tıbbi sekreter Yeterli Yeterli Yeterli değil Yeterli değil Yeterli değil Katkı sağlar A
Hemşire Yeterli Yeterli değil Yeterli değil Yeterli Yeterli değil Katkı sağlar B
Paramedik Yeterli Yeterli değil Yeterli değil Yeterli Yeterli Katkı sağlar A
Anestezi Tek. Yeterli Yeterli değil Yeterli değil Yeterli değil Yeterli değil Katkı sağlar A
Paramedik Yeterli değil Yeterli değil Yeterli değil Yeterli Yeterli değil Katkı sağlar B
ATT Yeterli Yeterli değil Yeterli değil Yeterli Yeterli Katkı sağlar B
ATT Yeterli Yeterli değil Yeterli değil Yeterli değil Yeterli Katkı sağlar A
ATT Yeterli Yeterli değil Yeterli değil Yeterli değil Yeterli değil Katkı sağlar A
Hemşire Yeterli Yeterli değil Yeterli değil Yeterli Yeterli Katkı sağlar A
Hemşire Yeterli Yeterli değil Yeterli değil Yeterli Yeterli Katkı sağlar A
Hemşire Yeterli Yeterli değil Yeterli değil Yeterli Yeterli değil Katkı sağlar A
Paramedik Yeterli Yeterli değil Yeterli değil Yeterli Yeterli değil Katkı sağlar B
Paramedik Yeterli değil Yeterli değil Yeterli değil Yeterli değil Yeterli Katkı sağlar B
Hemşire Yeterli Yeterli değil Yeterli değil Yeterli Yeterli Katkı sağlar A
Hemşire Yeterli Yeterli değil Yeterli değil Yeterli değil Yeterli değil Katkı sağlar A
Paramedik Yeterli Yeterli değil Yeterli değil Yeterli Yeterli değil Katkı sağlar B
ATT Yeterli değil Yeterli değil Yeterli değil Yeterli Yeterli Katkı sağlar A
Paramedik Yeterli Yeterli değil Yeterli değil Yeterli Yeterli Katkı sağlar A
ATT Yeterli Yeterli değil Yeterli değil Yeterli değil Yeterli Katkı sağlar A
Paramedik Yeterli Yeterli değil Yeterli değil Yeterli değil Yeterli değil Katkı sağlar A

A: Önerilen 3 yıllık eğitim-öğretim, mevcut 2 yıllık eğitim-öğretimden çok daha iyidir.
B: Önerilen 3 yıllık eğitim-öğretim, mevcut 2 yıllık eğitim-öğretimden iyidir.

Materyal-metotta sağlık çalışanlarına anket uygulaması yapılmıştır. 20 sağlık
personeline 8 farklı soru sorulmuştur. Bu sorular mevcut sağlık hizmetleri meslek
yüksekokullarının 2 yıllık eğitim öğretim süresinin yeterli olup olmadığına, sağlık
lisesi çıkışlı öğrenci ile sağlık çıkışlı olmayan öğrenci için mevcut eğitim ile
önerilen eğitimin katkılarının farklılık gösterip göstermeyeceği sorulmuştur.

1. Sağlık alanında hangi mesleği yapmaktasınız?
2. Sağlık kökenli olan öğrenciler için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında 2 yıllık eğitim-öğretim yeterli 
midir?
A. Yeterlidir
B. Yeterli değildir
3. Sizce, sağlık kökenli olmayan öğrenciler için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında 2 yıllık eğitim-öğretim 
yeterli midir?
A. Yeterlidir
B. Yeterli değildir
4. Sizce, sağlık kökenli olmayan öğrenciler için 30 iş günü yapılan staj eğitimi yeterli midir?
A. Yeterlidir
B. Yeterli değildir
5. Sizce, sağlık kökenli öğrenciler için 30 iş günü yapılan staj eğitimi yeterli midir?
A. Yeterlidir
B. Yeterli değildir
6. Sizce, sağlık kökenli olmayan öğrenciler için 1 yarıyıl yapılacak staj eğitimi yeterli midir?
A. Yeterlidir
B. Yeterli değildir
7. Sizce, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretimin 3 yıl olması daha iyi sağlık elemanı 
yetiştirilmesine katkı sağlar mı? 
A. Katkı sağlar
B. Katkı sağlamaz
8. Sizce, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretimin 3 yıl olması önerisinin (bu 3 yıllık sürenin 4 
yarıyılı ders dönemi, 1 yarıyılı mesleki uygulama dönemi ve 1 yarıyılı da staj uygulaması), mevcut Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokullarındaki sağlık eğitimlerine göre (2 yıllık eğitim-öğretim süresinde 30 iş günü staj) 
kıyaslamasını yapabilir misiniz?
A. Önerilen 3 yıllık eğitim-öğretim, mevcut 2 yıllık eğitim-öğretimden çok daha iyidir.
B. Önerilen 3 yıllık eğitim-öğretim, mevcut 2 yıllık eğitim-öğretimden iyidir.
C. Önerilen 3 yıllık eğitim-öğretim, mevcut 2 yıllık eğitim-öğretime denktir.
D. Önerilen 3 yıllık eğitim-öğretim, mevcut 2 yıllık eğitim-öğretimden iyi değildir.
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I. Ulusal Şişli Sempozyumu

Tablo 1. Programda Verilen Derslerin Dönem ve Kredileri

Böylece, Adli Tıp ile ilgili işlemlerde çoğu zaman gönüllülük esasına göre

çalışan, yeterli eğitimi ve bilgi seviyesi olmayan, bilinçli olarak ya da bilinçsizce

hatalar yapabilen “alaylı” personeller yerine, otopsi yardımcılığının

gerektireceği tıbbi ve hukuki bilgi ve beceri ve tutuma sahip “mektepli”

teknikerlerle çalışmak mümkün olmaktadır. Bu durumun örneği, çoğumuzun

basından yakından takip ettiği Münevver Karabulut cinayetindeki ‘karışan

sperm’ vakasıdır. Burada, maktulde bulunan spermin teknisyenin eldiveni

vasıtasıyla başka bir cesetten bulaştığı görülmüştür (4).

Sonuç olarak; Otopsi Yardımcılığı Programı sayesinde, branşında bilgili,

nitelikli ara elemanlar ile çalışmak mümkün olmaktadır. Üniversite olarak

hedefimiz, bu alanda ülkemizde bulunan teknik ara eleman açığını kapatacak

şekilde çalışmalarımızı sürdürmektir.
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TÜRKİYEDE BİR İLK OTOPSİ YARDIMCILIĞI PROGRAMI
Reşitoğlu B1, Apaydın S1, Kar H2

(1) Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(2) Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD

Adli tıp teknikeri, adli tıp laboratuarlarında çalışan, adli vakalarda doktor

denetiminde otopsi yapılması, postmortem örneklerin elde edilmesi,

örneklerin gönderilmesi, adli raporların yazılması işlemlerini yapan bir

teknik ara elemandır.

Adli tıp teknikerlerini yetiştiren ön lisans programı Otopsi Yardımcılığı (Adli

Tıp Teknikerliği) programı olup, bu program ilk defa Mersin Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2005 yılında kurulmuş

(1) ve ilk mezunlar 2007 yılında verilmiştir.

Bu programın kuruluş amacı sağlık meslek liselerinden mezun olmuş

öğrencilerin bilgi seviyesini Adli Tıp konusunda yeterli seviyeye getirmek,

bu meslek alanında ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanları yetiştirmektir. Bu

program mezunları Adli Tıp Kurumuna Sağlık Teknikeri olarak

girebilmektedir ve ilanlarda “Sağlık Teknikeri kadrosunda istihdam

edilebilmek için; yüksek öğretim kurumlarının Otopsi Yardımcılığı önlisans

programlarından mezun olmak” ibaresi bulunmaktadır. Bölüm mezunlarının

tamamına yakını Adli Tıp Kurumunda kadro olanağı bulmuştur.

Bu programa alınacak öğrencilerin üniversite hastanelerinden, travma,

cinsel saldırı, ölüm ve otopsi gibi konularda çalışacağı için ruh sağlığının

yerinde olduğunu belgeleyen rapor almaları; otopsi işlemlerinde ceset

taşınması ve çevrilmesi gibi fiziksel güç gerektiren işlemleri yapabilecek

beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları (erkek öğrencilerin 165 cm’den,

kız öğrencilerin 160 cm’den kısa olmaması; ağırlığın, boy uzunluğunun cm

olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 10 fazla veya 15

noksan olması) gerekmektedir. Bu fiziksel koşulları sağlayamadığından,

her sene programa yerleştirildiği halde kesin kayıt yaptıramayan öğrenciler

olabilmektedir.

Bu program öğrencileri stajlarını ve mesleki uygulama derslerini Mersin

Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda yapmaktadırlar. Bu

sayede kendi meslekleri ile ilgili teorik ve pratik bilgi seviyesinin üst düzeye

çıkarılması amaçlanmıştır (2). Çok miktarda olgu görmekte ve mesleki

tecrübeleri artmaktadır. Ayrıca, alanında uzman öğretim elemanları

vasıtasıyla insan vücudunu tanımak için Anatomi; mesleki etik ve ahlak

bilincinin oluşması için Tıbbi Etik; enfeksiyondan korunmak (3) ve çalışma

ortamlarındaki steril ortamın sağlanması için Sterilizasyon ve mesleki

terminolojiye hakim olmak için Tıbbi Terminoloji gibi dersler verilerek (Tablo

1), gerekli bilgi ve beceri düzeyi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Öğrencilere

otopsi salonunun fiziki koşullarını tanıtmak yanında otopsi tekniği, güvenlik

ekipmanı kullanımı, sürekli eğitim gibi çok yönlü bir yaklaşım

uygulanmaktadır.

Eğitimin esası, öğrencilerin adli olgularda rapor yazabilmek için

bilgisayar kullanmada; dosya ve kayıt işlemleri için evrak takibinde; adli

otopsilerin diseksiyonunda, organlardan histopatolojik ve toksikolojik

örneklerin alınmasında ve gönderilmesinde, adli patoloji laboratuarında

örneklerin doku takibi ve boyanmasında, otopsi salonunun ve aletlerin

dezenfeksiyonu ve temizliğinde adli tıp uzmanlarına yardımcı olabilecek

birer personel olarak eğitilmelerine dayanmaktadır.

Dönemi Dersin Adı Kredisi (T/U/K)
1. Dönem Sağlık Hizmetleri Yönetimi 1/0/1

1. Dönem Anatomi 2/1/3

1. Dönem Bilgisayar Kullanımı 1/1/2

1. Dönem Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2/0/2

1. Dönem Sekreterlik Hizmetleri I 2/0/2

1. Dönem Türk Dili I 2/0/2

1. Dönem İngilizce I 4/0/4

1. Dönem Beden Eğitimi 1/1/2

1. Dönem Adli Tıp I 2/2/3

1. Dönem Adli Tıp II 2/8/4

1. Dönem İlkyardım 2/1/3

2. Dönem Otopsi I 2/4/3

2. Dönem Sterilizasyon 1/0/1

2. Dönem Tıbbi Terminoloji 2/0/2

2. Dönem Türk Dili II 2/0/2

2. Dönem Adli Tıp III 2/4/3

2. Dönem İngilizce II 4/0/4

2. Dönem Deontoloji ve Tıbbi Etik 1/0/1

2. Dönem Temel Bilgi Teknolojileri 1/1/2

2. Dönem Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2/0/2

2. Dönem Tıbbi Dokümantasyon Iı 2/0/2

2. Dönem Beden Eğitimi 1/1/2

3. Dönem Psikoloji ve Davranış Bilimleri 1/0/1

3. Dönem Otopsi II 2/28/9

3. Dönem Postmortem Örnek Alma I 2/4/3

4. Dönem Otopsi III 2/14/6

4. Dönem Postmortem Örnek Alma II 2/14/6

4. Dönem Hastane Otomasyonu 1/1/2

4. Dönem Postmortem Görüntüleme 1/2/2

519 520 521 522

MESLEK YÜKSEKOKULLARI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ali Telli
Dumlupınar Üniversitesi 

SORUNLAR  
1. Eğitim Öncesi Dönemde Karşılaşılan Sorunlar:  
Orta öğretim hayatı sırasındaki güçlükler, sosyal 
çevre, maddi olanaklar.
2. Eğitim Süreçlerinde Karşılaşılan Sorunlar: 
Eğitim materyali eksikleri fiziki alt yapı eksikliği, 
teknolojik donanım eksiklikleri, laboratuar, 
teknik donanım, atölye şartlarındaki eksiklikler,   
staj alanında karşılaşılan sorunlar, kadrolarında 
karşılaşılan sıkıntılar,   
3. Eğitim Sonrası Hayattaki Sorunlar: Kendi 
alanında iş bulma, istihdam.
4. Teknik uygulama derslerinin uygulama 
saatlerinin azlığı, 
5. Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim 
verilmesi, 
6. Uygulama ve projelerde yüksek maliyetler, 
vergi, gümrük ve bürokratik engeller, 
7. Teknik programlardaki hızlı teknolojik 
gelişmenin yakından izlenmesi için öğretim 
görevlilerinin bilgilerinin güncellenmesi,
8. Fiziki şartların iyileştirilmesi, 
9. MYO’nun eğitim süresinin yetersiz olması,
10. MYO’nun üvey evlat muamelesi görmesi
11. Derslerde yeterince uygulamaya yer 
verilmemesi,
12. Derslerin çalışma alanlarında birebir 
öğrenilmesi için eksiklikler,
13. Derslerle ilgili kapsam için çalışma alanından 
destek alınması, meslek derslerinin daha ağırlıklı 
olarak verilmesi, 
14. MYO için merkezi bölgeler oluşturulup diğer 
MYO’lar kapatılmalı, kalite arttırılmalı,  Meslek 
Yüksekokullarının Teknik
15. Yabancı dil okullarda değil, devlet desteği ile 
kurslarda verilmeli,  Bilimler MYO ve Sosyal 
Bilimler MYO olarak ayrılmak yerine birleşik 
işlemesi, 
16. Uygulamalı Teknik Programların uygulama 
ağırlıklarının ve yetilerinin yetersizliği,  Meslek 
Liselerinden doğrudan geçen öğrencilerin
17. Mezuniyet sonrası sektöre uyum sorunu 
problemi,  seviyelerinin düşük olması,
18. Tekniker ihtiyacının (ara eleman) sanayi 
tarafından idrak edilmemiş olması, 
19. Öğretim elemanlarının ek ders ücretlerinin 
komik derecede düşük olması, 
20. Öğretim görevlisi maaşlarının mezun olan 
MYO öğrencilerinin kazandığından da altta 
olması.
 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  
1. Teknik öğretiminin yeniden düzenlenmesi 
2. Sınav sisteminin ve sınavsız geçiş sisteminin 
yeniden gözden geçirilmesi,

 
3. Mevcut fiziki altyapının tamamen gözden geçirilmesi,
4. Akademik kadroların gözden geçirilmesi ve niteliğin 
arttırılması, 
5. Staj olanaklarının yenilenmesi, şartların gözden 
geçirilmesi,
6. Mezuniyet sonrası sorunların belirlenip iyileştirilmesi, 
7. İstihdam sorununun ivedilikle ele alınması,
8.Servis derslerinin lisede verilmesi ve MYO kaldırılması,
9. Sürekli sanayi alanında bilgi toplanarak ihtiyaçların 
belirlenmesi ve buna göre derslerin ve içeriklerinin 
güncellenmesi,
10.Yüksekokullarda yapılan proje harcamalarının 
gümrükten ve vergiden muaf tutulması, 
11. Her yıl yaz döneminde yurt içi ve yurt dışı eğitim 
kampları oluşturularak teknolojik ilerlemenin takip 
edilmesi ve öğretim görevlilerinin bilgilerinin güncellen-
mesi,
12. Her ilçeye bir yüksekokul açmak yerine büyük 
kampuslar şeklinde yüksekokulların oluşturulması ve 
her türlü teknik donanımın sağlanması ve sürekli 
yenileştirilmesi, 
13. Eğitim sürecinin üç yıla çıkarılması, 
14.Üniversitelerden ayrılarak bağımsız kurumlar olması, 
15. Yüksekokul öğrencilerinin statüsünün tanınması 
askerlikte, personel alım sınavlarında, staj için 
kanunlarda düzenlemelerin yapılması 
16. İlkokulda itibaren kalma sistemi yeniden gelmeli, 
sınıfta kalma olmayınca geçsin mantığı ile sorun en tepe 
noktaları etkiliyor. 
17.Teknik Bölümlerin Teknik Bilimler MYO olarak 
bağımsız bir yapıya ayrılması ve yönetim kademesinin 
teknik kökenden gelen hocalar ile oluşturulması gerekir. 
Teknik konularda deneyim sahibi olan yöneticiler daha 
isabetli kararlar alarak teknik bölümlerin kalite 
standartlarını yükseltebilirler. 
18. Teknik programlara mensup öğretim elemanlarına 
yaz aylarında bir ay ya da daha kısa bir zaman dilimi 
içerisinde teknik izin verilmesi ve öğretim elemanlarının 
bu süre boyunca sektördeki gelişme ve çalışmaları 
yerinde takip etmesi gereklidir. Ayrıca bu izlenimlerle 
güncel gelişmeleri takip eden öğretim elemanları 
öğrencileri o doğrultuda yetiştirmeli gerekirse bir ay 
boyunca teknoloji fakülteleri modeli gibi öğrenciler 
öğrenimlerinin bir kısmını sektörde çalışarak geçirmeleri 
gerekir.
19. ÖSYM tarafından yapılan sınav ile geçişin olması 
sınavsız geçiş sisteminin kaldırılması, 
20. Üniversitelerde düzenlenen kongre ve sempozyum-
lara sanayinin ileri gelenlerinin de katılması, 
21. Öğretim elemanlarının maaşları hakkında YÖK 
tarafından düzenleme yapılması,
22. Programlarda okutulan bazı dersler, yalnızca teori 
düzeyinde kalmakta eğitim-öğretim ilişkisi kurulamam-
akta, eğitim yeterince sağlanamamaktadır. Mezun olan 
öğrenciler ; gerekli beceri, modern alet ve makineleri 

 

kullanabilme, yaşam boyu öğrenme gereğini 
algılamış ve bu yeteneği kazanmış olma 
özelliğini, iş ahlakı bilinci, problemleri 
belirleme, modelleme ve çözme , takım 
çalışması yürütebilme becerisini kazanacak 
şekilde teknikerler yetiştirilmeli ve mobilya 
fabrikalarındaki teknik eleman çalıştırma 
zorunluluğu denetlenmelidir.
23. ÖSYM tarafından yapılan sınavız geçiş 
hakkına sahip meslek lisesi bu programlara 
yerleştirilmesi uygulaması hemen 
durdurulmalıdır. Bunun yerine yeterli puan 
alan veya özel yetenek sınavı sonucuna göre 
öğrencilerin yerleştirilmesi sistemi 
uygulanmalıdır. Mobilya ve Dekorasyon 
Programı öğrencilerinin daha başarılı olmaya 
özendirmek, başarılı öğrencilerin lisans 
öğrenimi yapabilmelerine imkan sağlamak 
amacıyla ÖSYM’nin yapmış olduğu sınav 
yerine MYO’da başarıyla mezun olup dereceye 
giren öğrencileri kendi mesleki alanlarında 
objektif kriterlere göre yapılan bir sınava göre 
ilgili fakültelere geçiş imkanı sağlamaktır. Bu 
geçiş için %20 lik bir ek kontenjan ayrılmalı ve 
yapılacak bu sınavlarda dersleri veren öğretim 
görevlilerinde bulunması faydalı olacaktır. 
24.Üretim ağırlıklı olan bu okulların, tasarımı 
özel yapılmış atölye çalışması uygulamalarına 
uygun binalarda eğitim ve öğretim sürdürme-
leri, eğitim kalitesi yönünden büyük önem 
taşımaktadır. Öğrenciler için ideal öğrenme 
ortamı oluşturmak amacıyla çağın gerektirdiği 
bilgi ve eğitim teknolojilerinden faydalanıl-
malıdır. Gerekli fiziksel altyapı ve istihdam 
imkânları oluşturulmadan yeni programların 
açılmasına izin verilmemelidir. Mevcut 
okulların fiziki şartları en kısa sürede 
iyileştirilmelidir 
25. Eğitim boyunca öğrencilerin yapmak 
zorunda oldukları stajda gerçek anlamın 
dışında yalnızca süre doldurmaya yönelik bir 
yığın bilgisayar çıktısı ve fotokopilerden oluşan 
dosyalar şeklinde tamamlanmaktadır. İyi 
programlanmış bir stajın eğitim üretim 
ilişkisinin kurulmasında uygulanması en pratik 
yöntem olduğu unutulmamalıdır.
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ÖZET

Ülkelerin ekonomik gelişimine katkı sağlayan çeşitli sektörlerin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştiren meslek 
yüksekokullarında verilen eğitimin kalitesi ve çerçevesi seneler içerisinde değişim göstermiştir. Meslek 
yüksekokullarının işlevi ve yapısı günümüzde hala tartışma konusudur. Bu kurumlarda mevcut sıkıntıların 
belirlenerek ortaya konulması, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma kalitesinin arttırılması ve nitelikli insan 
gücünün yetiştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Yapılan bu çalışmada, meslek yüksekokullarının mevcut 
sorunlar belirlenerek, bu sorunlara çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir.

I. Ulusal Şişli Sempozyumu

Etik ve Toplum

Nurhan Gümrükçüoğlu1 ,

Giriş

Günümüzün tartışmalarında ‘etik’ sözcüğünün kullanıldığı birbirinden farklı ve birbirine

karıştırılmaması gereken en az üç ana anlamı ayırt edilebilir. ‘Etik’ sözcüğü bugün, kimi

zaman, belirli bir grupta belirli bir zamanda geçerli olan ve bu gruptaki kişilerin birbirleriyle

ilişkilerinde değerlendirmelerini, eylemlerini tutum ve davranışlarını belirlemeleri beklenen

değişik ve değişken norm sistemleri anlamında kullanılmaktadır.1 Bunlar, yazılı olmayan

normlardır, ya da belirli bir zamanda belirli bir kültürde egemen olan ‘iyi’ye ve ‘kötü’ ye

ilişkin, dolayısıyla genel olarak yapılması-yapılmaması gerekenlere ilişkin anlayışlar (o anda

yaygın olan anlayışlar) dır. Bu normları ve anlayışları, bugünkü tartışmalarda sık sık yapıldığı

gibi etik değerlerle karıştırmamak gerekir. Bu yazılı olmayan kültürel norm sistemleri için

ahlak kelimesini kullanmak, başka bir deyişle, ahlak kelimesini yalnızca bu tür norm

sistemlerini adlandırmak için kullanmak, böylece de farklı şeyleri birbiriyle karıştırmaktan

sakınmak, daha uygun olur.

‘Etik’ terimi aynı zamanda felsefenin bir alt alanını dile getirmek için kullanılıyor. Ne var ki

yaygın bir kanıya göre ve ilgili kitaplarda bu felsefe dalı, çoğu zaman normatif bir alan

sayılıyor; oysa felsefe tarihindeki ana etik görüşleri bu kabulü yanlışlıyor. İnsanlar arası ilişki

türlerinde ve eylemde ortaya çıkan problemleri, en başta da değer problemlerini araştırır. İsim

olarak ‘etik’ kelimesini yalnızca felsefenin bu alanını adlandırmak için kullanmakta yarar

vardır. Bu söylemlerden şu sonuç çıkıyor: ‘ahlak’ anlamında kullanılan etik ile meslek etikleri

bağlamında kullanılan etik sözcüğü norm sistemleri anlamına geliyor, ama birbirinden farklı

nitelikte olan norm sistemlerini dile getiriyor. Felsefenin bir alanı olarak etik ise, bir bilgi

alanını ifade ediyor. Bugün etik adıyla karşımıza çıkanların hepsinin insan dünyasında yeri

vardır, ama felsefi değer bilgisine bakılarak geliştirilmiş iseler ya da felsefi bilgiyle

değerlendirilmiş iseler ve rolleri birbirine karıştırılmadığı sürece.

Anket Çalışması:
Bu çalışmaya yönelik olarak çeşitli meslek gruplarında bir seri anket çalışması

düzenlenmiştir. Anket çalışması, Trabzon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri

ve yakınlarından oluşan toplam 517 kişiye uygulanmıştır. Çalışmadaki amacımız çevremizde

kamu yönetimi etiğinin toplumsal algısını tespit etmek ve etiğe dayalı bir yönetimin

oluşturulmasının karşısındaki toplumsal engelleri ortaya çıkarmaktır. Çalışmamızda toplumun

kamu yönetimi etiği algısı ve eğitimin kamu yönetimi etiğindeki rolü araştırılmıştır. Toplumun

kamu görevlerine uyması gereken etik ilkeleri benimseme düzeyi ve bu benimseme düzeyine

etki eden yaş, eğitim durumu gibi demografik değişkenler tespit edilmiştir.

* Temel etik ilkelerin değerlendirilmesi tablosuna bakıldığında kişilerin bu ilkeleri yüksek

oranda benimsedikleri veya kısmen benimsedikleri görülmektedir.

1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Trabzon / Türkiye
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“

Etik ilke 
benimsenmiş

Etik ilke 
kısmen 

benimsenmiş

Etik ilke 
benimsenmemiş

Sayı % Sayı % Sayı %

Adalet ve Dürüstlük
Boyutu

108 20.9 393 76.0 16 2.9

Sorumluluk Boyutu 262 50.7 253 49 2 0.2

Demokrasi,
Saygınlık ve Güven
boyutu

222 42.9 281 54.5 14 2.4

Verimlilik ve
Etkinlik Boyutu

265 51.4 241 46.6 11 1.9

Davranışlar

Katılıyorum Katılmıyoru
m

Sayı % Sayı %
Toplumdaki devlet anlayışı ve
ataerkil aile yapısı, vatandaşın
devleti sorgulanamaz ve kutsal
görmesine neden olmaktadır.

326 63.1 191 36.9

Toplumdaki kutsal devlet
anlayışı, kamu görevlilerinin
kendilerini vatandaştan üstün
algılamalarına, devlet
kurumlarını gereğinden fazla
benimsemelerine neden
olmaktadır.

344 66.6 173 33.4

Toplumumuzda kendisinden
büyüklere saygı ve koşulsuz
itaat anlayışının var olması
kamu personelinin de üstlerini
sorgulamasını ve kararlara
katılımını olumsuz etkiler.

356 68.9 161 31.0

Toplumun geleneksel yapısı ve
akraba ilişkilerinin güçlü olması
kamu görevlilerinin yakınlarına
ayrıcalık sağlamalarına neden
olmaktadır.

403 78.0 114 22.0İlkeleri benimsemeyenlerin oranı oldukça düşük

görünmektedir. Ancak temel ilkeleri kısmen

benimseyenlerin oranının oldukça yüksek olması

kişilerin bu ilkelerin bazen esnetilebileceğini

düşünebilmeleri gibi olumsuz bir düşünceyi de

desteklemektedir. Özellikle adalet ve dürüstlük

boyutundaki %76’ lık kısmen benimseme oranı

oldukça anlamlı görünmektedir.

Etik ilke 
benimsen
miş

Etik ilke 
kısmen 
benimsenmi
ş

Etik ilke 
benimsenme
miş

Sayı % Sayı % Sayı %
Adalet ve
Dürüstlük

92 17.9 412 79.8 13 2.4

Sorumluluk 105 20.4 406 78.6 6 1

Demokrasi,
Saygınlık ve
Güven

257 49.9 249 48.2 11 2

Verimlilik ve
Etkinlik

74 14.3 440 85.1 3 0.6

*Toplum, kamu görevlilerinin hizmete ilişkin, hizmet sorumluluğu ve verimlilik gibi iki

rasyonel boyutunda etik ilkelere uygun davranması gerektiğinde hem fikirken adil ve

tarafsız olması gerektiğinde etik ilkeleri esnetmektedir. Ayrıca toplum, demokrasi, saygınlık

ve güven boyutundaki düşük oranda bu ilkelere uymayan kamu görevlilerinin

denetlenmesinde kendini yeterince etkin hissetmemektedir. Kamu görevlilerinin vatandaşa

karşı, vatandaşı esas alan bir tutum sergilememesini de mazur görebilmektedir.

Etik ilkelerin kazanılmasında aile, okul ve toplumun ne düzeyde önemli olduğuna yönelik

bulgular incelendiğinde; aile, okul ve toplumun etik ilkelerin öğrenilmesinde önemli olarak

algılandıkları görülmektedir. Toplumun devlet anlayışının etik algısına etkisi

değerlendirildiğinde, devlet anlayışı ve toplumsal özelliklerin etik algısında etkili olduğu

görülmektedir. Bunun yanında “Toplumun geleneksel yapısı ve akraba ilişkilerinin güçlü

olması, kamu görevlilerinin yakınlarına ayrıcalık sağlamalarına neden olmaktadır.” İfadesine

katılanların oranının %78 olması geleneksel toplum yapısının kamudaki etik problemlerin

kaynaklarından biri olarak da görüldüğünü yansıtmaktadır. Bu tablo bize Türkiye’deki kamu

görevlilerinin üzerindeki geleneksellik baskısının azalmakla birlikte hala devam ettiğini

göstermektedir. Özellikle toplumun geleneksel yapısıyla ilgili sorulan sorunun katılım

düzeyinin yüksek çıkması bu önermenin kanıtı olarak görülebilir.

Adalet ve dürüstlük ilkesine her durumda ve şartta kesinlikle uyulması gerekliliğinin tam

olarak benimsenmemiş olması durumu sorunları ortaya çıkaran temel faktörlerden biridir.

Sonuç:
Araştırmamızda kamu yönetiminde etik konusu toplumsal yapı ve kültür çerçevesinde

incelenmiştir. Etik algısının toplumsal yapıdan bağımsız gelişemeyeceği, kültürün etik

ilkelerin benimsenmesinde önemli rolünün olduğu tezinden hareketle bu araştırma

gerçekleştirilmiştir. Çevremizde toplumun etik ilkeleri benimseme düzeyinin düşük olduğu

görülmüştür. Toplum bu benimseme düzeyi ile kamu görevlileri üzerinde baskı unsuru

oluşturacak nitelikte değildir. Toplumsal baskıdan yoksun kamu örgütleri yozlaşmaya ve

verimsizliğe mahkumdur. Elde edilen sonuçlar demokrasi, saygınlık ve güven boyutu altında

değerlendirilen kamu yönetimi etik ilkelerinden bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık,

saygınlık ve güven ilkelerinin benimsenme düzeyinin genç katılımcılarda yetişkinlere oranla

daha yüksek olduğunu göstermiştir.

                        Karadeniz Teknik Üniversitesi Bünyesinde İstihdamı Artırmaya Yönelik Bir Çalışma

1 Nurhan Gümrükçüoğlu, 1 Mahmut Altınok, 1 Ömer Genç, 1 Emre Sönmez
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 Bu araştırmamızda sektörün ihtiyaçlarına yönelik kalifiye eleman ve alt yapı oluşturulmasında meslek yüksekokullarının 
öneminin artırılması hedeflenmiş ve mesleklerin tanıtımı amacıyla iş yeri gezileri, kendi alanında uzman kişilerin okullarda 
öğrencileri bilgilendirmesi ve kariyer günü etkinlikleri gerçekleştirilmesiyle istihdama yönelik önemli bir adım atılması 
amaçlanmıştır.
Anahtar: Meslek Yüksekokulu, İstihdam, Kalifiye Eleman, İş Birliği, Sektör 

Giriş
Türkiye’de mesleki eğitim, baştan beri sıkıntılı bir süreç haline gelmiştir. Cumhuriyet’in ilk 

yıllarında başlatılan çalışmalar,  1950’lerden itibaren tekniker okulları, yüksek tekniker okulları, 

ön lisans okulları, yay-kur meslek yüksekokulları ve günümüzdeki meslek yüksekokulları 

şeklinde bir süreç izlenmiştir

Eğitim kalkınmanın önemli bir gücüdür. Eğitilmiş insan rekabet üstünlüğü kazanmada önemli 

bir kaynaktır. Günümüzde işletmeler rekabet gücünü artırabilmek için değişen şartlara uyum 

sağlayabilen, teknolojik uygulamaları kavrayabilen, üretken ve iletişim becerisine sahip 

elemanlara her geçen gün daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir. Bu nedenle 

birçok ülke, genç işsizliği sorununu ivedilikli olarak çözülmesi gereken bir konu olarak 

görmektedir. Sorunun çözümünde yani işsizliğin azaltılmasında, iktisadi kalkınma ve 

sürdürülebilir büyüme önemli birer faktör olmasına karşın gençlerin işgücü piyasasına entegre 

olmasında yeterli değildir. Çünkü sorunu çözmek için işgücü piyasası ile genç işsizlerin 

özelliklerinin bilinmesi ve mevcut duruma uygun politikaların üretilmesi gerekmektedir.

 Bu nedenle genç işsizliği sorunu karşısında kimi ülkeler, genç işsizliğini azaltmaya ve gençlerin 

istihdamını artırmaya yönelik önlemler almak yerine geçici bir süre için geçerli olacak işsizlik 

sigortası, işsizlik yardımı ve genç işsizlere gelir desteği sağlamaya yönelik pasif istihdam 

politikaları tercih etmektedir. Ancak kimi ülkeler ise genç işsizliğini mücadele edilecek bir sorun 

olarak görmekte; işgücü piyasası eğitim programları, doğrudan iş oluşturma programları, 

bilgilendirme ve işe yerleştirme hizmetleri gibi doğrudan önlemleri içeren aktif istihdam 

politikaları tercih etmektedir. 

Özellikle dünyada yaşanan teknolojik değişimler, küreselleşme, artan rekabet her alanda etkili 

olduğu gibi işgücü piyasasında da etkili olmuş ve işgücü piyasasında daha bilgili, tecrübeli, 

donanımlı işgücüne ihtiyaç her geçen gün artmaya başlamıştır. Formel eğitimin mevcut işin 

gerektirdiği nitelikleri karşılayamaz hale gelmesi neticesinde de genç işsizliği ile mücadelede 

aktif istihdam politikalarının önemi daha da artmıştır. Çünkü genç insanlar yeterli iş tecrübesine 

ve mesleki eğitime sahip olmadıklarından dolayı ya kötü işler olarak nitelendirilen ücreti düşük, 

çalışma saatleri uzun, sosyal güvencesi olmayan kayıt dışı işlerde istihdam edilmekte ya da işsiz 

kalmaktadırlar. İşgücü piyasasına girememek ya da uygun olmayan koşullarda istihdam edilmek 

genç nüfus içerisinde bir taraftan yoksulluk riskini artırmakta, diğer taraftan gençlerin ekonomik 

ve sosyal dışlanmalarına neden olmaktadır.

Anket Çalışması
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme 

Teknikleri 2. Sınıf öğrencileri olarak bu amaçlar doğrultusunda meslek yüksekokulları 

öğrencilerine ve sektör çalışanlarına anketler uygulanmıştır. Ayrıca gerekli mercilerle ve ilgili 

birimlerle görüşmeler yapılarak karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunulmuştur.Bu bağlamda 

mevcut sorunlar belirlenerek bu sorunlara çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir.

Sonuç ve Öneriler
Genç işsizliği, iktisadi, sosyal ve siyasal sonuçlarıyla, günümüz toplumlarının en önemli 

sorunlarından birisini oluşturmaktadır. Söz konusu işsizlik sorunu karşısında benimsenen 

yaklaşım ve politikalar da ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bu ölçüde istihdamın 

artırabilmesi için meslek yüksekokulları ve sektörler iş birliği içerisinde olmalıdır. Melek 

yüksekokulları çalışma ve araştırmalarını sektörün problemlerini çözecek biçimde seçerek 

yaptıklarının doğrudan ekonomiye katkısını incelemelidir. Ayrıca ekonominin ve işi gücü 

piyasasının taleplerine cevap verecek olan ülkemizde ki meslek yüksekokullarının teknik 

programlarının bölge ihtiyaçlarına uygunluğu değerlendirilmelidir. Meslek yüksekokullarından 

mezun ve/veya olabilecekler için “istihdam destek tedbirleri” geliştirilebilir. Söz konusu 

tedbirler sayesinde gençlerin işgücü piyasası hakkında bilgisi arttırılabilir böylece işgücü 

piyasasına girişleri kolaylaştırılabilir. Öte yandan genç istihdamını artırmak amacıyla başka 

ülkelerde uygulanan deneme istihdam programı hayata geçirilebilir.

Ayrıca başka ülkelerde işgücü piyasası programlarının uygulanması konusunda devlet öncü 

bir rol oynamakta ve aktif istihdam politikaları finansmanı “ulusal sandık” ve “istihdam sigorta 

fonundan” karşılanmaktadır. Gençlerin istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmak için kamu 

istihdam ve çeşitli mesleki eğitim programları uygulanabilir. 
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